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Van 24 mei t/m 2 juni
vindt voor de zevende
achtereenvolgende
keer de Week van
het Nederlandse Bier
plaats. Een Week waar
Nederlands bier in al
zijn diversiteit centraal
staat. Ontdek het en lees
in deze krant hoe en
waar. Je zult zien dat er
steeds meer mensen en
middelen beschikbaar
zijn om je met kennis
van zaken te vertellen
over dat mooie product
bier. Kennisoverdracht
staat centraal in deze 7e
bierweek. Dingen die je
altijd al over bier had
willen weten, welk bier
smaakt het lekkerst bij
welk gerecht, en hoe kan
ik meer te weten komen
over bier door middel van
(online) cursussen
en opleidingen.

24 mei t/m 2 juni
2018
Let op de
ambassaDEURsticker!
Alle organisaties die een
goedgekeurd evenement hebben
aangemeld, ontvangen per post
een ronde ambassadeurssticker
die men op raam, deur of
anderszins zal plakken. Je kunt
de activiteiten tijdens de Week
van het Nederlandse Bier dus
ook aan die sticker herkennen.
Ook de brouwerijen die
deelnemen aan de Nederlandse
Brouwerijdagen hebben zo’n
sticker aan de gevel.

Wie zijn de winnaars van de
Dutch Beer Challenge?
Op 21 maart jl. werd
voor de 4e keer
de Nederlandse
bierwedstrijd ‘Dutch
Beer Challenge’
gehouden. Bijna 400
ingezonden bieren van
bijna 70 Nederlandse
brouwerijen waren
in competitie,
onafhankelijk en
‘blind’ gekeurd door
vakkundige juryleden.
Benieuwd wie er
gewonnen heeft?
Lees verder op
pagina 6/7.

Bier Butler App: Dat smaakt naar bier!
Let allemaal op: de gratis Bier Butler-app komt
eraan! Jouw ideale
smartphone hulp bij het
zoeken naar de juiste
bier/spijscombinatie. Als
consument ben je aan
het chatten met jouw
eigen Bier Butler die je
met kennis van zaken
verder helpt.
Lees verder op
pagina 13.

Veel activiteiten tijdens Week van het Nederlandse Bier
Behalve het grandioze
openingsfestival op 24, 25 en 26 mei
en de Nederlandse Brouwerijdagen
op 1, 2 en 3 juni, worden in de
meidagen daartussen door heel
Nederland bierige activiteiten
georganiseerd. Van uiteenlopende
bierproeverijen tot bier/spijs
happenings. Van lezingen en
masterclasses tot lokale of
regionale festivals. En in de betere
horecabedrijven en biercafes staat
het Nederlandse bier die week
ook centraal, vaak met alleen maar
Nederlandse bieren op de tap of

speciale proeverijen rond lokale
bieren. Je vindt de meest actuele
informatie over die activiteiten bij
jou in de buurt op de website www.
weekvanhetnederlandsebier.nl. Je
kunt zoeken op type activiteit, maar
ook op postcode. In een handige
kaart van Nederland kun je
aanklikken welke activiteiten waar
plaats vinden.

Meld je activiteit nog aan!
Iedere initiatiefnemer met een
leuk idee of bierige activiteit in

de Week van het Nederlandse
Bier kan zich tot kort voor ‘de
Week’ aanmelden. Of je nu een
lokaal idee hebt met vrienden, of
je hebt een biercafé en organiseert
iets rond Nederlands bier, je
kunt elke activiteit aanmelden.
Als het idee wordt goedgekeurd
volgens de randvoorwaarden
zoals omschreven op de website,
dan wordt de activiteit zo snel
mogelijk op de website geplaatst.
Dus schroom niet en meld je
activiteit aan!
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De brouwers van Nederland hebben bovendien een

Bierboeken over chocolade,
kaas en aardappel

startten met De Week van het Nederlandse Bier, was er nog niet zoveel aandacht voor de
diversiteit van bier als nu. Ook waren er nog niet zoveel brouwerijen als nu. Maar wat
misschien nog wel het opvallendst is, is dat er nu zeven jaar later steeds meer bierkennis
lijkt te zijn. Niet alleen bij een steeds grotere groep bierprofessionals, maar ook steeds meer
bij de bierconsument.
De schitterende bieropleiding van StiBON hee$ daar ongetwijfeld een grote rol in gespeeld.
Op dit moment zijn er zo’n 140 gediplomeerde biersommeliers in Nederland die allemaal
hun steentje bijdragen om hun bierkennis te delen met anderen. En kennis vermenigvuldig
je door het te delen. Sinds kort is er een opvallend initiatief bij gekomen, de online Bierista
bieropleiding. Een laagdrempelige basis-biercursus voor
iedereen meer over dat heerlijke gerstenat wil weten.
Daarnaast zijn er afgelopen jaren veel nieuwe bierboeken
op de Nederlandse markt gekomen, uiteenlopend van

gezamenlijke campagne ontwikkeld met de naam ‘Dat

11

smaakt naar bier’. In feite is ook deze campagne een
schoolvoorbeeld van kennisoverdracht, maar dan op het
gebied van bier- en spijscombinaties. Welk type bier drink
je bij welk gerecht, of omgekeerd; welk gerecht smaakt
lekker bij welk bier. Tijdens deze zevende Week van het
Nederlandse bier wordt er zelfs een gratis Bier Butler-app gelanceerd met een uitgebreide
database erachter vol met smakelijke combinaties.
Het thema en de rode draad van deze zevende Krant van de Week van het Nederlandse
Bier lijkt dus in zekere zin ‘bierkennis’. Je leest veel over bovenstaande ontwikkelingen in
deze krant, die verder ook weer bol staat van informatie over alle activiteiten, festivals
en open dagen in ‘De Week’. Zo is er nu bijvoorbeeld ook een landelijke bierpubquiz, over
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kennis gesproken…
Ik bedank graag alle trouwe adverteerders die het ons mogelijk maken om deze krant weer
gratis te verspreiden in bierig Nederland. En ik wens u allen een schitterende Week van het
Nederlandse Bier, die wat mij betre$ gewoon een jaar mag duren…

Fedor Vogel
Uitgever / hoofdredacteur
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CEES-JAN ADEMA:

“Collegialiteit en gezonde rivaliteit
brengt biersector verder”
Als directeur van koepelorganisatie Nederlandse Brouwers vertegenwoordigt Cees-Jan Adema
de tien grotere brouwerijen van Nederland. Maar hij is daarnaast ook penningmeester van de
Stichting Week van het Nederlandse Bier en een graag gezien bierdiplomaat. We vragen hem
hoe Nederland ervoor staat op biergebied.

Hoe gaat het met bier in Nederland?
“Het gaat heel goed met de
biersector. Het is een wereld van
verschil ten opzichte van 10 jaar
geleden. Dat is enerzijds veroorzaakt
door de consument zelf, die steeds
meer wil variëren op smaak. En
anderzijds een gevolg van de
opkomst van veel nieuwe vooral
kleine brouwerijen. Het aanbod
is daardoor enorm toegenomen.
Daardoor staan we denk ik ook
wel op een kantelpunt. Natuurlijk
verandert de consument, maar een
deel van de doelgroep houdt het ook
graag bij het oude. Door het grote
aantal brouwerijen is het aanbod
groter dan de vraag aankan. Dat
is ook één van de redenen dat we
als brouwers van Nederland met
de campagne ‘Dat smaakt naar
bier’ zijn gekomen. Op die manier
willen we steeds meer mensen
wijzen op meer variëteit. Niet alleen

de bierdrinkers,
maar ook de
verstokte wijn- en
whiskyliefhebber.
Ook binnen het
bierschap valt veel
moois te beleven.”
Welk vervolg krijgt
de campagne ‘Dat
smaakt naar bier’?
In het eerste jaar
van de campagne
hebben we al heel
veel mensen weten
te interesseren
voor de diversiteit in bier. Het
komende jaar hebben we twee
pijlers: allereerst hebben we een
app ontwikkeld waarmee we de
consument echt helpen om een
goede keuze te kunnen maken (zie
artikel elders in deze krant- red.),
daarnaast gaan we verder met het

ontwikkelen van
partnerships in de
retail, groothandel
en horeca. Samen
gaan we de
communicatie
richting de
consument
omarmen.”
Hoe ontwikkelt
de Week van het
Nederlandse Bier
zich?
“Dat gaat heel
goed! In deze 7e
editie hebben we meer aandacht
voor het middendeel van de week,
met veel activiteiten in het land,
ook in horeca en retail. ‘De Week’
staat echt als een huis, er is steeds
meer aandacht voor mooi bier en
de consument krijgt extra impulsen
om te variëren met ‘dat smaakt

naar bier’. De achtergrond van de
Week van het Nederlandse Bier is
nog steeds het imago promoten
van de totale biercategorie, en de
diversiteit daarvan. Ook de leden
van Nederlandse Brouwers zijn nog
steeds razend enthousiast over ‘De
Week’, iedereen ziet hoe gaaf het is
en welke positieve kracht er uitgaat
van al het moois dat er gebeurt.”
Waar kijkt u persoonlijk het meest
naar uit deze komende week?
“Voor mij is het openingsevenement
in Den Haag altijd wel het
hoogtepunt. Een platform waar de
gehele biersector bij elkaar is, waar
collegialiteit en gezonde rivaliteit
samenkomen. Ik vind zelf altijd
het moment van het aanslaan van
het eerste vat bier erg leuk. Daarna
barst ‘De Week’ los en zie je iedereen
genieten.”

Biercijfers tonen sterke groei
categorie alcoholvrij bier
De consumptie van speciaalbier steeg afgelopen jaar flink met 7,9 procent
en van alcoholvrij bier zelfs met 24,7 procent. De categorie pils blij! voor het
tweede jaar op rij stabiel. Dit blijkt uit de jaarlijkse biercijfers over 2017 die
Nederlandse Brouwers eind april presenteerde. De alcoholvrije variant lijkt nu
echt ingeburgerd. Meer dan de hel! van de Nederlandse alcoholvrij bierdrinkers
gee! aan nu (veel) vaker voor alcoholvrij bier te kiezen dan twee jaar geleden en
zien dit ook in hun sociale omgeving gebeuren. Opvallend is dat de stijging van
de consumptie van alcoholvrij/arm bier het sterkst is onder jongvolwassenen
(25jr -34 jr). Deze resultaten komen uit een door Ruigrok NetPanel uitgevoerde
representatieve consumentenpeiling over Alcoholvrij bier.
De jaarlijkse biercijfers laten
wederom een duidelijke groei zien
in 2017. Alleen de categorie biermix,
zoals radler, daalt licht met 3,2
procent. De categorie alcoholvrij bier
laat daarentegen voor het achtste jaar

op rij de sterkste groei zien. Sinds
2010 steeg deze categorie met maar
liefst 285 procent. “Alcoholvrij bier is
niet alleen meer een alternatief voor
als je bijvoorbeeld nog moet rijden”,
licht Cees-Jan Adema (directeur

KERNCIJFERS NEDERLANDSE BROUWERS
2017*

2016*

Groei

Totale markt

12.047.941

11.870.561

1,5 %

- Pils

10.039.398

10.031.579

0,1 %

- Speciaal

1.174.197

1.088.503

7,9 %

- Biermix

352.036

363.709

-3,2 %

- Alcoholvrij

482.310

386.770

24,7 %

24.271.169

24.558.934

Productie
Import

1.921.502

1.788.953

Export

14.144.757

14.477.325

Cijfers op basis van de monitoring in opdracht van Nederlandse Brouwers onder leden en niet-leden.
Met deze monitoring wordt ongeveer 94% van de markt afgedekt. *Aantallen in hectoliter.

Nederlandse Brouwers)
toe. “De consument kiest
tevens steeds vaker voor
de alcoholvrije variant
omdat ze het lekker vinden.”
De peiling laat zien dat negen van

ALCOHOLVRIJ BIER IS INGEBURGERD
94%

Verwacht ook in toekomst
net zo vaak of zelfs nog
(veel) vaker alcoholvrijbier
te kopen

Stijging vooral ook onder jongvolwassenen,
twintigers en dertigers

51%

Ziet (veel) vaker alcoholvrij bier
gedronken worden in sociale omgeving

de tien alcoholvrij bierdrinkers
positief zijn over het uitgebreide
aanbod aan alcoholvrije bieren.
“Het aantal biersoorten dat in
een alcoholvrije variant wordt
gebrouwen, stijgt ieder jaar
verder. Eerst zag je alleen pils
en witbier, toen veel radler
en inmiddels weizen, amber
en IPA. Hiermee spelen de
brouwers in op de wensen
van de consument om
gevarieerd en verantwoord
te genieten van een mooi
glas bier, ook als zij even
helemaal geen alcohol tot
zich willen nemen.”

Alcoholvrij pils
en radler meest
populair
Alcoholvrij pils (66%) en biermixen,
zoals radler 0.0 (59%) zijn het meest
populair onder de alcoholvrij
bierdrinkers. Vrouwen drinken
alcoholvrij bier vooral in de zomer,
terwijl mannen alcoholvrij in alle
seizoenen drinken. Alcoholvrij
bier wordt tijdens verschillende
gelegenheden gedronken, maar het
meest populair is het drankje bij een
feestje bij vrienden/familie (53%), op
het terras van een horecagelegenheid
(50%) en in het restaurant wanneer
men uit eten gaat (50%).

Voorwoord
Voor de zevende keer vieren we van
24 mei tot en met 2 juni de Week
van het Nederlandse bier. Sinds
mensenheugenis hadden we niet
zoveel verschillende brouwerijen of
zo’n ruime keuze aan bieren in ons
land. De aandacht voor Nederlands
bier is groter dan ooit te voren. Meer
dan vijfhonderd brouwerijen telt
ons land inmiddels, van hele grote
die wereldwijd bekend zijn, tot hele
kleine regionale, die genoeg hebben
aan verkoop in het eigen proeflokaal.
De smaakrijkdom is overweldigend.
Van zomerse witbieren tot
stormachtige bockbieren en van
alcoholvrij tot imperial stout, er is
voor ieder wat wils te vinden in het
café of in de winkel.
Achter vrijwel ieder bier schuilt
een mooi verhaal: van een
gepassioneerde ondernemer die
sinds kort verliefd is geworden
op het brouwersvak of over de
fakkeldrager een eeuwenoude
familietraditie en alles er tussen
in. Er zijn brouwerijen die zoveel
mogelijk regionale producten
verwerken en brouwers die hun
inspiratie uit de andere kant
van de wereld halen. En soms
werken ze zelfs nog samen in een
bijzondere en vaak eenmalige
collaboration brew, een speciaal
samenwerkingsbrouwsel. De
Week van het Nederlandse Bier
is bij uitstek de gelegenheid om
die verschillende verhalen te
ontdekken tijdens een van de vele
festivals, proeverijen, open dagen
of wedstrijden. Grijp die kans, laat
je inspireren door de verhalen in de
krant of op de website van de Week.
Veel plezier,
Henri Reuchlin
Voorzitter Stichting Week van
het Nederlandse Bier

65 WINNENDE
BIEREN
E
NA 4 DUTCH BEER CHALLENGE

Over de Dutch
Beer Challenge

De Dutch Beer Challenge is een
initiatief van de Stichting Dutch
Beer Challenge (DBC) en bestaat uit:
• Fedor Vogel (Bier! magazine /
Birdy Publishing), voorzitter
• Rick Kempen (Bier&cO),
secretaris
• Marco Philipsen (Mitra),
penningmeester
• Henri Reuchlin (Bierburo)
• Luc de Raedemaeker en
Thomas Costenoble (BeComEv,
organisator van o.a.
www.brusselsbeerchallenge.com).

Op woensdag 21 maart 2018 werd in Rotterdam de vierde editie van de ‘Dutch Beer Challenge’
georganiseerd. 67 Nederlandse brouwerijen hebben gezamenlijk 397 verschillende bieren
ingestuurd om deel te nemen aan deze Nederlandse bierwedstrijd. Tijdens de prijsuitreiking in
het Van Donge & De Roo-stadion in Rotterdam op 4 april werden de 65 winnende bieren bekend
gemaakt en 10 eervolle vermeldingen (Certificate of Excellence). De Mitra Award ‘Het Beste Bier
van Nederland 2018’ zal bekend gemaakt worden tijdens het openingsfestival van de Week van
het Nederlandse Bier op 24 mei 2018 in De Grote Kerk in Den Haag.
In totaal zijn er 19 gouden, 21
zilveren en 25 bronzen bieren
uitverkozen. Grote winnaars zijn
Jopen met 5 medailles, Hertog Jan
en Brand (beiden met 4 medailles)
en Bird Brewery, Uiltje Brewing
Company en Brouwerij De
Koninghoeven/La Trappe (allen
3 medailles). Net als vorig jaar, na
de derde editie van de Dutch Beer
Challenge, zijn er ook dit jaar naast
de grote brouwerijen veel kleinere
craftbrewers die in de prijzen zijn
gevallen, zoals Oedipus, Kompaan,
Bruut, Bliksem en VandeOirsprong.
Hertog Jan en Uiltje zijn de enige
twee brouwerijen met 2 gouden

De Dutch Beer Challenge wordt
in opdracht van de stichting op
volstrekt onafhankelijke wijze
georganiseerd door BeComEv,
welke de wedstrijdleiding in
handen heeft.
Zie voor informatie de website
www.dutchbeerchallenge.nl
De initiatiefnemers en organisatie
van de Dutch Beer Challenge
hebben de volgende doelstellingen
met deze wedstrijd:
1. De promotie van de
Nederlandse biercultuur;
2. Het organiseren van een faire
en professionele wedstrijd onder
de Nederlandse brouwers;
3. Het bieden van een
kwaliteitslabel aan de
bierconsument;
4. Het bieden van een
sterk marketinginstrument aan
de deelnemende brouwers.
Zie voor informatie de website
www.dutchbeerchallenge.nl

medailles, Brand scoorde 2 zilveren
en La Trappe 2 bronzen medailles.

jaar was de categorie alcoholvrij/
alcoholarm.

Verschillende biertypen

Het aantal brouwerijen in Nederland
is afgelopen jaren opnieuw gegroeid
tot ruim 530 met bieren in wisselende
kwaliteit. Daarom kan Nederland
niet meer zonder een professionele
bierwedstrijd. De bieren die
gewonnen hebben op de Dutch Beer
Challenge kunnen rekenen op grote
mediabelangstelling. Slijterijketen
Mitra heeft zich als hoofdsponsor
verbonden aan de Dutch Beer
Challenge. De uit te reiken
Nederlandse Bierprijzen zullen dan
ook de naam van Mitra dragen.

44 Nederlandse onafhankelijke
bierexperts en -keurmeesters en
internationale specialisten hebben
de 397 ingezonden Nederlandse
bieren in Arminius Congres- en
Debatcentrum te Rotterdam blind
geproefd in 24 verschillende
biercategorieën, zoals pils, saison,
licht en zwaar blond, meibock, pale
ale, IPA, licht en zwaar donker,
bock en dubbelbock, stout/porter,
gerstewijn, witbier en weizen,
fruitbieren en rookbier. Nieuw dit
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Alle Dutch Beer Challenge winnaars van 2018
Categorie Donker : Stout/Porter
Gold
Bronckhorster Nightporter
(Netherlands) Brewed by
Bronckhorster Brewing Company
Silver ROTT.ontbijt (Netherlands) Owned by
ROTT. Brouwers
Bronze van Vollenhoven Extra Stout
(Netherlands) Owned by Brouwerij
Poesiat & Kater
Certificate of Excellence
Miss Otis (Netherlands) Brewed by
Ducktail Brewing

Categorie Blond : Pils
Gold
Pilsener (Netherlands) Brewed by
Brouwerij De Leckere
Silver Alfa Edel Pils (Netherlands) Brewed
by Meens Brouwerij BV
Bronze Dommelsch Pilsener (Netherlands)
Brewed by Dommelsch
Certificate of Excellence
Up (Netherlands) Brewed by Brand
Bierbrouwerij

Categorie Blond : Tripel
Gold
Tripel Jules (Netherlands) Owned by
Brouwerij Rodanum
Silver Gouverneur Tripel (Netherlands)
Brewed by Lindeboom Bierbrouwerij
B.V.
Bronze St. Christoffel Tripel (Netherlands)
Owned by Speciaalbierbrouwerij St.
Christoffel
Categorie Amber Ale : Pale ale/Speciale
Belge
Gold
Hertog Jan Karakter (Netherlands)
Brewed by Hertog Jan
Silver Venloosch Alt (Netherlands) Brewed
by Lindeboom Bierbrouwerij B.V.
Bronze Fuut Fieuw (Netherlands) Owned by
Bird Brewery
Certificate of Excellence
Jopen Jacobus Rye Pale Ale
(Netherlands) Brewed by Jopen BV

Categorie Blond : Saison
Gold
Wittekop (Netherlands) Owned by
Brouwerijbelgica.nl
Silver Morebeer / Noordt-Northern Farm
Eagle (Netherlands) Brewed by
Morebeer Brewing
Bronze Mannenliefde (Netherlands) Owned
by Oedipus Brewing

Categorie Blond : Licht blond
Gold
Angelus blond (Netherlands) Brewed
by Kont van het Paard- Brielsch
Brouwers gilde
Silver Bondgenoot (Netherlands) Brewed by
Kompaan
Bronze Feeks (Netherlands) Brewed by
Naeckte Brouwers Bovenkerk B.V.
Categorie Blond : Blond-/Meibock
Silver Lentebock (Netherlands) Brewed by
Brand Bierbrouwerij
Bronze Alfa Lentebok (Netherlands) Brewed
by Meens Brouwerij BV
Certificate of Excellence
Jopen Lentebier (Netherlands) Brewed
by Jopen BV
Certificate of Excellence
Ut 1e Kie!ai (Netherlands) Brewed by
Brouwerij Dampegheest
Categorie Blond : Zwaar blond
Gold
Blond (Netherlands) Brewed by Brand
Bierbrouwerij
Silver Gajes (Netherlands) Owned by Bruut
Bier
Bronze La Trappe Tripel (Netherlands)
Brewed by Bierbrouwerij de
Koningshoeven B.V.

Categorie Amber Ale : IPA
Gold
Gaia (Netherlands) Brewed by
Oedipus Brewing
Silver Jopen Mooie Nel IPA - North Sea IPA
(Netherlands) Brewed by Jopen BV
Bronze Doerak (Netherlands) Owned by Van
Moll Cra$ Beer
Certificate of Excellence
Vink Heerlijk (Netherlands) Owned by
Bird Brewery

Categorie Innovatie/speciaal : Fruit
Silver Luxe Frambozen Stout (Netherlands)
Owned by Lux Brewery
Bronze Morebeer / Kees - Mikkie = In to Melon
(Netherlands) Brewed by Morebeer
Brewing
Categorie Donker : Zwaar donker
Gold
Black Sabbath (Netherlands) Owned
by Brouwerij Bliksem
Silver 1818 (Netherlands) Brewed by
Bierbrouwerij Maallust bv
Bronze 150 Watt (Netherlands) Brewed by
Stadsbrouwerij Eindhoven BV
Certificate of Excellence
Saint Dmitri Ivanovitsj Donskoj Russian
Imperial Stout (Netherlands) Brewed by
DAVO Bieren
Categorie Donker : Gerstewijn (Barley
Wine)
Zuster Agatha (Netherlands) Owned
by Muifelbrouwerij
Silver Maelstrøm (Netherlands) Owned by
SNAB Bierbrouwers
Bronze Hertog Jan Grand Prestige
(Netherlands) Brewed by Hertog Jan
Certificate of Excellence
Stormbock (Netherlands) Brewed by
Texelse Bierbrouwerij

Gold

Categorie Donker : Imperial Stout
Gold
Mind Your Step Maple Syrop Edition
(Netherlands) Brewed by Brouwerij
het Uiltje
Silver Brouwerij Kees Export Porter 1750
(Netherlands) Brewed by Brouwerij
Kees
Bronze Russian Imperial Stout (Netherlands)
Owned by Brouwerij Stijl

Categorie Amber Ale : Double/Imperial IPA
Gold
Dr. Raptor (Netherlands) Brewed by
Brouwerij het Uiltje
Bronze Handlanger (Netherlands) Brewed by
Kompaan
Categorie Donker : Licht Donker
Gold
Nognietnaar Huismus (Netherlands)
Owned by Bird Brewery
Silver Naeckte Non (Netherlands) Brewed by
Naeckte Brouwers Bovenkerk B.V.
Bronze Het Dubbele Bier Vandeoirsprong
(Netherlands) Brewed by Brouwerij
Vandeoirsprong
Bronze La Trappe Isid’or (Netherlands)
Brewed by Bierbrouwerij de
Koningshoeven B.V.

Categorie Donker : Bock/Dubbelbock
Gold
Hertog Jan Bockbier (Netherlands)
Brewed by Hertog Jan
Silver Dubbelbock (Netherlands) Brewed by
Brand Bierbrouwerij
Bronze Jopen Johannieter (Netherlands)
Brewed by Jopen BV
Categorie Donker : Dark/Black IPA
Silver Kermis in de Ale (Netherlands)
Owned by Brouwerij Bliksem
Bronze Sooty Otter (Netherlands) Owned by
Neobosski

Categorie Tarwe-/Granenbier : Witbier
Bronze Eigenweiss (Netherlands) Owned by
Bruut Bier
Bronze IJwit (Netherlands) Owned by
Brouwerij ‘t IJ
Categorie Tarwe-/Granenbier : Weizen
Gold
La Trappe Witte Trappist
(Netherlands) Brewed by
Bierbrouwerij de Koningshoeven B.V.
Silver Pineapple Weizen (Netherlands)
Brewed by Brouwerij het Uiltje
Bronze Heer Van Oranje - Weizen
(Netherlands) Owned by Heer Van
Oranje
Certificate of Excellence
Het Dunkelweizen Bier Vandeoirsprong
(Netherlands) Brewed by Brouwerij
Vandeoirsprong

Categorie Innovatie/speciaal :
Houtgelagerd
Gold
Lekker Stout houtgelagerd
(Netherlands) Brewed by Brouwerij
Gebr. Ducaat
Silver Hertog Jan Grand Prestige Vatgerijpt
2017 Goose Island (Netherlands)
Owned by Hertog Jan
Bronze WNTR Bowmore Barrel Aged
(Netherlands) Brewed by Rigtersbier

Bronze Witches Hammer (Netherlands)
Owned by Stanislaus Brewskovitch
BV
Categorie Innovatie/speciaal : Speciaal
(meer dan 6 ABV)
Gold
Heet & Stout (Netherlands) Brewed by
Brouwerij Breugem
Silver Duits&Lauret Bière de Garde Brune
(Netherlands) Owned by Brouwerij
Duits & Lauret
Bronze Jopen Many Faced Got (Netherlands)
Brewed by Jopen BV
Certificate of Excellence
Chocolate Porter (Netherlands) Brewed
by HOOP Bier B.V.

Categorie Innovatie/speciaal : Rook
Gold
The Original Smokey (Imperial
Smoked Porter) (Netherlands) Brewed
by Brouwerij De Kromme Haring B.V.
Silver Allmouth (Netherlands) Owned by
Pontus Brewing
Bronze Swampy Woods (Netherlands) Owned
by NIPKE
Categorie Innovatie/speciaal : Speciaal
(minder dan 6 ABV)
Gold
BJØRNINGMAN (Netherlands) Owned
by Heaps of Hops
Silver Ruys (Netherlands) Owned by
Brouwerij Leeghwater

Categorie Innovatie/speciaal : Alcoholvrij/
Alcoholarm
Silver Playground non-alcoholic IPA
(Netherlands) Brewed by VandeStreek
bier
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Grolsch Proeverij
vraagt mening

bierliefhebber
De Proefbrouwerij in de Grolsch-brouwerij in Enschede is het kloppend hart
van de brouwerij. Hier experimenteren en innoveren de brouwers op basis van
vakmanschap en overtuiging, ontstaan van generatie op generatie. Zij hebben hier
een vrijbrief om bestaande recepten door te ontwikkelen, traditionele bierstijlen een
moderne twist te geven, of op basis van hun eigen verbeelding nieuwe bieren en
stijlen te ontwikkelen. Een bijzondere plek, want Grolsch hee! een rijk verleden als
het gaat om het brouwen van speciale bieren.

A

l rond 1900 brouwde Grolsch
de eerste bokbieren, en
vandaag de dag zijn Grolsch
Herfst- en Lentebok nog steeds een
van de favorieten van de consument.
De Proefbrouwerij van Grolsch
is ook de plek waar de huidige
Meesterbrouwer Marc Janssen
jarenlang samenwerkte met zijn
vader Henny en waar hij letterlijk
het meesterschap van vader op zoon
kreeg overgedragen. Een van de
eerste bieren die ze samen brouwden
in de Proefbrouwerij was gelijk een
klapper: Grolsch Weizen. Heel kort
na de opening van de Proefbrouwerij
in 2007 werd dit bier al verkozen

Speciale, Radler, Grolsch 0.0 en
Grolsch Winterbok.

Zeven nieuwe bieren

tot ‘s werelds beste in zijn soort met
een World Beer Award. Voor vader
en zoon Janssen een kroon op hun
meesterschap. Later volgden onder
andere nog bieren als Kornuit, Pilsner

Sinds afgelopen jaar heeft
Meesterbrouwer Marc Janssen
de leiding gekregen over de
Proefbrouwerij van Grolsch. Dit
werd gevierd met de introductie
van een nieuw bier: Grolsch WeizenIPA. Marc Janssen heeft zich voor
dit bier laten inspireren door het
eerste bier dat gebrouwen werd in
de Proefbrouwerij, de bekroonde
Grolsch Weizen. Als groot liefhebber
van IPA wilde hij graag de Grolsch
Weizen een moderne twist geven

en de twee populaire bierstijlen
combineren. Sindsdien zijn al zeven
nieuwe speciaalbieren geïntroduceerd
in geselecteerde horecazaken in
Nederland. We noemen dit de
Grolsch Proeverij. Denk hierbij
aan traditionele bierstijlen zoals
een Dubbel en Tripel, maar ook
moderne bierstijlen als Session-IPA,
Saison en Porter. Elk bier heeft een
eigen signatuur, maar de bieren
hebben altijd een typisch Grolschkarakter: vol van smaak en rijk
aan ingrediënten. Als onderdeel
van de Grolsch Proeverij worden
bierliefhebbers actief gevraagd naar
hun mening over de nieuwe bieren.

Deze feedback gebruikt Grolsch om
te bepalen welke bieren landelijk
geïntroduceerd worden en of er
eventueel kleine aanpassingen aan
de receptuur nodig zijn. Inmiddels
zijn de succesvolle innovaties Grolsch
Weizen-IPA en Grolsch Session
IPA al permanent toevoegt aan het
assortiment.
Meer weten? Marc Janssen staat van
24 t/m 26 mei a.s. voor u klaar om
een aantal van deze heerlijke bieren te
laten proeven tijdens het Nederlands
Bierproeffestival in Den Haag. Kijk
daarnaast op grolsch.nl/proeverij
voor de dichtstbijzijnde Grolsch
Proeverij Zaak bij jou in de buurt.

Steeds meer bierkeuze in het schap bij AH
Stephanie Heijning is alweer enkele jaren Category Manager Bier bij Albert Heijn. De laatste jaren is
het bierschap in de supermarkten aanzienlijk vergroot en zéker bij Albert Heijn. Tijd om in het kader
van de 7e Week van het Nederlandse Bier eens aan Stephanie te vragen waar op dit moment de focus
ligt binnen AH op biergebied.
Hoe gaat het met de ontwikkeling
van het bierschap bij AH?
“Bier blijft volop in beweging. De
verschuiving van pils naar ‘niet-pils’
of speciaalbier zet door. We zien dat
onze klanten steeds vaker voor iets
specialers gaan en dat er ook volop
gevarieerd wordt. Wij zijn dan ook
continu bezig voor zoveel mogelijk
klanten een zo goed mogelijk aanbod
speciaalbier op ons schap te hebben.
Voor ons betekent dat dat vrijwel
alle bierstijlen en prijscategorieën
vertegenwoordigd zijn. We passen
ons assortiment aan naar de
seizoenen; in het voorjaar geven we
de ‘fruitig & frisse’ speciaalbieren
meer ruimte en stromen de
lentebocken in, in het najaar zorgen
we dat juist de rijke & donkere bieren
voldoende ruimte hebben en maken
we plaats voor de herfstbocken. Een
andere reden voor de wisselingen
is het up-to-date houden van het
aanbod en het ruimte bieden aan
nieuwe bieren, zo blijft er altijd iets
te ontdekken. We zien dat onze
klanten steeds vaker een bewuste
keuze maken, ook in het bierschap.
De alcoholvrije bieren en bieren met
een laag alcoholpercentage doen
het erg goed, daar hebben we zeer
recent extra ruimte op het schap

aan gegeven met heel veel nieuwe
(speciaal)bieren. Geen of weinig
alcohol hoeft echt geen concessie te
zijn op smaak.”
Hoe ontwikkelt zich het Nederlands
assortiment in relatie tot de
buitenlandse (met name Belgische
en Amerikaanse) bieren?
“Eigenlijk doen de meeste
speciaalbieren het goed, zowel de
Belgische, de Amerikaanse als ook
zeker de Nederlandse. Het aanbod
in Nederland is enorm, met heel
veel prachtige brouwerijen met
bijzondere bieren. Daar valt voor
onze klanten nog steeds heel veel
te ontdekken. Naast het ruime
assortiment Nederlandse bieren dat
we op het schap en online hebben
staan, hebben we nog ruim 60
Nederlandse brouwerijen die lokaal
aan onze winkels leveren. Zo kunnen
veel klanten het bier uit hun streek
ook bij Albert Heijn kopen.”
Hoe gaat het met jullie eigen
Brouwers bier, ook nu na de
introductie van de 0.0 en 2.5
“In 2016 hebben we Brouwers
pils geïntroduceerd en zeer recent
hebben we dat uitgebreid met een

alcoholvrije en laag alcoholische
variant, maar ook met een Weizen en
een IPA. De focus bij de ontwikkeling
van de nieuwe Brouwers bieren, net
zoals bij het pils destijds, is volledig
geweest op smaak. We hebben
daar weer met heel veel plezier het
afgelopen jaar aan gewerkt en zijn
er dan ook trots op deze smaakvolle
bieren aan heel Nederland te kunnen
laten proeven.”
Wat wordt voor AH de focus
op Nederlands biergebied voor
2018/2019?
“Wij zullen onze focus op
speciaalbieren behouden en verder
uitbreiden, met en zonder alcohol.
Binnen het enorme aanbod willen
we onze klanten beter helpen kiezen,
we merken dat daar behoefte aan is.
We willen onze klanten helpen de
wondere bierwereld te ontdekken.
Natuurlijk blijven we continu op
zoek om de meest bijzondere, lekkere
bieren op het schap te zetten bij
Albert Heijn, in de verschillende
bierstijlen, prijscategorieën en
alcoholpercentages, zodat er altijd
voor iedereen en elk moment een
passend bier bij AH te vinden is.”

Brouw Experience
2 daagse brouwcursus

Inhoud:
2 dagen, 1 volle dag en 1 middag incl. koffie, Luxe italiaanse lunch en

www.pint.nl

Bolschout biertje bij afsluiten.

DAG 1

DAG 2 (2 weken later)

• ontvangst koffie
• korte uitleg apparaten
• gaande de stappen van het brouwproces
wordt uitleg gegeven:
• ingrediënten
• schroten
• storten
• maïschen
• lunch (het brouwproces loopt door!)
• filteren
• spoelen
• koken
• hopgift
• terugkoelen
• wirlpolen
• hygiëne
• overhevelen naar gistvat
• pitching gist
• gistvat afsluiten en wegzetten.
• schoonmaken
• dorst! biertje proosten.

•
•
•
•
•
•
•

ontvangst koffie
hygiëne
flesjes spoelen
bier overhevelen naar bottelvat + suiker
afvullen
afdoppen kroonkurk
verpakken dozen (ieder zo`n 30 flesjes mee
naar huis!)
• nog 2 weken laten nagisten op fles!
• schoonmaken
• dorst! biertje proosten.

0
5
,
9
8
€
.
A
.
V
Locatie: Almere
Inschrijven Via

www.brouwmarkt.nl/cursus

bolschout
Neerlandsch bier door een Belg gebrouwen!

BELEEF GROLSCH
TIJDENS DE UNIEKE BROUWERIJTOUR

BOEK N U OP
Tijdens de Brouwerij Tour komt alles wat je over Grolsch wilt
weten aan bod: de rijke geschiedenis, het brouwen van de karakteristieke
pilssmaak, het bottelen van de unieke beugelfles en de typische reclames.

G ROLSCH .N

L

) 483 32 90
OF BE L: (053

En in de gezellige cafés kun je natuurlijk de Grolsch bieren proeven.
Minimum leeftijd 18 jaar. Personen van 12 tot 18 jaar zijn welkom onder begeleiding van een volwassene.

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol
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Bierboeken
over chocolade, kaas
en aardappel

De Nederlandse Biersommelier Arvid Bergström komt eind mei
met drie nieuwe boeken. Daarmee krijgt zijn reeks ‘Bier en Spijs
encyclopedie’ meteen drie nieuwe titels. Na Bier en Oliebollen komt hij
nu met Bier en Aardappel, Bier en Kaas, en Bier en Chocolade.
Bier en Aardappel schreef, testte
en bedacht Arvid samen met chefkok
Marko Teseling. In het boek staan
naast biercombinaties met patat frites
en aardappelchips ook heerlijke
combinaties met aardappelsoep,
stamppotten en vetarme taarten op
basis van kruimige aardappelpuree.
Het boek laat de veelzijdigheid zien
van de aardappel. Ook geeft het
boek informatie over welke soorten
aardappelen er zijn. Arvid legt hierbij
telkens uit waarom de bieren goed bij
de gerechten passen.
Bier en Chocolade is het
resultaat van Arvid’s samenwerking

met collega internationaal
Biersommelier Maurus Wijman,
die al jaren buitengewoon
geïnteresseerd is in ‘bean-to-bar’
chocolade en de verschillende
soorten cacao. De bundeling
van krachten heeft geleid tot een
boek met meer dan vijfentwintig
combinaties van bier met cacao,
zoals een aantal ‘bean-to-bar’
chocolade, evenals hartige en zoete
gerechten met cacao of chocolade. Er
zitten bijzondere combi’s bij, zoals
avocado met cacao, kip met cacao
en chili con cocoa! Ook kun je lezen
over de verschillende soorten cacao.

Proef en beleef de combinatie tussen
bier en chocolade!

Bier en Kaas ontwikkelde
Arvid samen met kaasspecialiste
Annelies van den Ende met wie hij
samenwerkte voor vele proeverijen,
colleges en masterclasses. Dit
leverde een schat aan bier-en-kaascombinaties op. Het is een boek voor
kaasliefhebbers, want het mooie aan
dit boek is dat vele combinaties niet
één bier met één kaas zijn, maar vaak
één bier met twee of drie kazen. Of
meer, er is zelfs een combinatie bij
met vier bieren en vijf kazen. Bij al

die kazen staat beschreven wat de
beste of lekkerste combinaties zijn.
Uiteindelijk zijn het meer dan 85
verschillende combinaties.
De boeken komen eind
mei 2018 uit en kosten

zonder korting € 13,89.
Ze zijn te bestellen via
https://proefbier.nl/#themas
en zullen ook via de reguliere
boekenwinkels en in vele bierwinkels
en slijterijen te vinden zijn.

Alfa

met eigen fles terug
naar Meens-traditie
Sinds kort hee! Alfa brouwerij uit Schinnen een
nieuwe, eigen fles. Een fles met een eigenzinnige
uitstraling, die past bij de brouwerij van de
eigenzinnige familie Meens. Harry Meens legt uit hoe
de miljoenenoperatie in zijn werk ging.

“Al langere tijd vonden we de uitstraling van
onze fles onvoldoende. In ons eigen museum
hier op de brouwerij hebben we sinds jaar en dag
een oude Meens-fles staan. De traditie in die fles
sprak mij aan en spreekt tot de verbeelding. Toen
hebben we de keuze gemaakt om terug te gaan
naar die traditie en weer een eigen fles op de markt
te brengen, met de uitstraling die bij ons past”,
zo begint Harry. Dat lijkt een eenvoudige keuze,
maar aan de ontwikkeling ging een proces van
twee jaar vooraf. “Voordat je een definitieve mal
laat maken moet je nadenken over hoe strak, hoe
scherp, hoe fijn de contouren op de fles moeten
worden. En ook, hoe blijft de fles strak en crispy.
Je kijkt ook naar het totale gewicht, de nieuwe fles
is 5% lichter. Je calculeert de kosten en denkt na
over wat er met de oude flessen moet gebeuren.
Toen de kogel door de kerk was, konden we
gaan nadenken over de etikettering. Wil je het

Vader Harry Meens met dochter Michelle

minimalistisch of juist uitgebreid? En wat doe je
met ons unieke sluitzegel? Alles bij elkaar was het
een intern gevecht voor mij en het hele bedrijf met
een mooi resultaat.”

Consument en retail
Als er eenmaal gekozen is voor de nieuwe fles
begint een volgende strijd, zo weet Harry. “De
overgang van een uniforme statiegeldfles naar
een eigen retourfles is een grote stap. Het is vooral
belangrijk om de retail mee te krijgen, want zij
zamelen de flessen in. Toch hebben we dit proces
doorgezet. Wij positioneren ons als brouwer van
edelpils, daar hoort ook een edele verpakking
bij.” Voor de nieuwe flessen heeft Alfa tevens een
nieuwe machine moeten aanschaffen. “Iedere
fles wordt individueel, volautomatisch met
cameratechniek, in de juiste richting gedraaid
met het Alfa-logo naar voren, zodat het etiket er

recht boven komt. Ik heb twee maanden lang met
angst en beven naast die machine gestaan om
samen met onze medewerkers ervoor te zorgen
dat het sluitzegel er goed op gaat. Het was een
zware bevalling en iedere verandering kost tijd.
Het is ons wél gelukt om 8 miljoen flessen in te
leveren en de sorteerproblematiek het hoofd te
bieden”, aldus Harry. Alfa heeft ervoor gekozen
om de gehele lijn in de nieuwe jas te steken, dus
niet alleen het edelpils. Harry: “We wilden een
universeel beeld en karakter uitstralen, we hebben
ook onze sixpack-machine hierop aangepast.
De eerste reacties van consumenten zijn van
enthousiast tot lyrisch. Zoals gezegd, sommige
retailers zijn minder blij. Maar wij wilden
terug naar vroeger en deze herpositionering
doorvoeren. Trouw aan onszelf. Zo doen we
dingen al bijna 150 jaar op eigenzinnige manier en
dat blijven we nog wel even doen…”

Geen 18, geen alcohol

Proef de stilte

Proef de stilte tijdens de Week van het Nederlandse Bier en bezoek de stand
van La Trappe Trappist op het Nederlands Bierproeffestival in de Grote Kerk
in Den Haag. Naast de prijswinnende bieren La Trappe Witte Trappist, Blond
én Dubbel kunnen de liefhebbers exclusief genieten van de laatste vaten
La Trappe Dubbel Special Edition 2018*.
*) Zolang de voorraad strekt.

www.latrappe.nl
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Othmar,

jonge brouwers in
oeroude regio
Nederland kent inmiddels meer dan 500 (huur)brouwerijen.
Een enigszins geruisloze maar snelle stijger is de Ootmarsummer
Bierbrouwerij Heupink & Co, in het Overijsselse Ootmarsum. Ze
winnen niet alleen veel prijzen in uiteenlopende bierwedstrijden, ze
beschikken sinds eind 2016 over één van de mooiste en meest idyllische
brouwplekken van Nederland.

B

art Nijhuis (32) vormt samen
met zwager Dirk Heupink
(28) de bemanning van de
brouwerij. Beiden brouwen, maar
Bart houdt zich ook veel bezig met
logistiek, verkoop, marketing en
wat er zoal meer bij komt kijken.
“Wij waren al gepassioneerde
hobbybrouwers vanaf onze
jeugd”, vertelt Bart. “Onze droom
was de traditionele regionale
biercultuur nieuw leven inblazen.
Dat mondde in 2006 uit in een

officiële brouwerij: Ootmarsummer
Bierbrouwerij Heupink & Co. Dat
was allemaal hoofdzakelijk voor
eigen consumptie en al snel op aan
vrienden kennissen.” De brouwers
zitten in een streek met oeroude
historie. Ze raadpleegden zoveel
mogelijk bronnen en doken in de
geschiedenis. Volgens legendes zou
hier al in de tijd van Grieken en
Romeinen een koning Odemarus,
Othmar, geheerst hebben die
steden en dorpen bouwde om de

Bierbutler-app:
Dat smaakt naar bier!
Namens de brouwers van Nederland zijn
Jeroen Welten (projectleider) en Floor van
Aerde (Communicatiemanager Nederlandse
Brouwers) intensief betrokken bij de
campagne ‘Dat smaakt naar bier’. In 2017
werd deze overkoepelende campagne
gestart en tijdens deze Week van het
Nederlandse Bier is het tijd voor opschalen
naar een volgend niveau. Let allemaal op:
de Bier Butler-app komt eraan! Jouw ideale
smartphone hulp bij het zoeken naar de
juiste bier/spijscombinatie.

mensen binnen te houden in het van
oorsprong mossige en agrarische
gebied. ‘Othmarsheim’ werd
Ootmarsum en hoe het ook zij, in
de gelijknamige stad zit nu een
brouwerij die Othmar-bieren brouwt
en die zijn in elk geval heel goed
binnen te houden! Bart vervolgt:
“Inmiddels brouwden we steeds
serieuzer en gaven we ons bier af
en toe ook zo hier en daar buiten de
familie weg. Rond 2005 zeiden we:
‘Daar moeten we iets mee doen!’

en zo zijn we in 2011 uiteindelijk
een écht bedrijf geworden. We
verlieten de garage en de grotere
brouwketels stonden in een loods
aan de rand van de stad.” Later
wordt ‘op de groei’ en met oog
op de toekomst een schitterende
brouwinstallatie met twee grote
koperen ketels aangeschaft en in de
loods geïnstalleerd. In 2010 zeggen
Bart en Dirk hun baan op omdat ze
de hele week in de brouwerij bezig
zijn. De bieren blijken erg succesvol
en de capaciteit en opslag van de
brouwerij in de loods wordt al snel
aan de krappe kant.

Naar de Commanderie
Dan blijkt dat er binnen de
gemeente al zo’n tien jaar plannen
bestaan om een oud gebied in
de binnenstad nieuw leven in
te blazen en er een brasserie/
restaurantlocatie te ontwikkelen.

Hoe verloopt de campagne tot nu toe?
Floor: “We zijn in 2017 gestart met de website en de
biermatchtool. Een ideale website om gerechten en
bieren te leren combineren. Een website ook waar
informatie wordt verschaft over de biercategorieën.
Bier & Food is meer dan een trend, de website geeft
veel tools om daarin te adviseren.”

Wat is dan de volgende stap?
Jeroen: “De vraag is, hoe kun je het nog gemakkelijker
maken voor de bierconsument. Daarom hebben we in
december 2017 besloten om een app te gaan ontwikkelen.
Een app open je op je smartphone en heb je dus altijd in je
broekzak. Zodat je op elk moment, in de supermarkt, bij
de slijter, in een horecazaak of gewoon thuis, een advies
kunt vragen over bier/spijscombinaties. En zo is de Bier
Butler ontstaan.”

Vanwaar de naam Bier Butler?
Floor: “De inhoud van de app wordt onder
andere verzorgd door een aantal gediplomeerde
biersommeliers, zoals Jet van de Griend en Arvid
Bergström. Zij hebben vele gerechten geselecteerd en
gecombineerd aan mooie Nederlandse bieren. In feite
ben je als consument dus aan het chatten via de app met
een biersommelier. Zo is de naam Bier Butler bedacht.
Via de app kun je op elk moment vragen welk bier het
beste bij welk gerecht past, of omgekeerd. We zijn nu
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“Men had inmiddels in de gaten
dat wij goed bezig waren met onze
brouwerij. Op de beoogde locatie, het
Commanderiegebied, stond eeuwen
geleden de commanderij van een
oude ridderorde. Het plan was om
in stijl van deze oude burcht een
nieuw project te ontwikkelen”, zo
weet Bart. Dan gaat het ineens snel,
in maart 2016 begint de bouw en op
1 december 2016 wordt de brouwerij
op het Commanderieplein in gebruik
genomen. De brouwinstallatie van
Caspary staat midden in de gezellige
brasserie ‘Gasterij Oatmössche’, met
leidingen onder het plein door naar
onze lager- en vergistingstanks en
afvullijn. Dat kwaliteit boven alles
staat bij Othmar is niet zo vreemd. Je
zit hier tenslotte vlak bij Duitsland
en veel bezoekers komen van over
de Oostgrens. Zoals bekend houdt
men daar niet zo van gefriemel met
kruiden of andere toevoegingen aan
het bier behalve water, mout, hop
en gist, zoals het Reinheitsgebot
voorschrijft. “We zijn ons nu
langzaamaan op een wat grotere
productie aan het richten. Wij waren
als brouwers altijd al aan het stoeien
met het halen van alle smaak uit de
vier basisproducten. Puur natuur!
Gist is voor ons daarvan nog de
grootste uitdaging. Wij betrekken
meerdere gisten uit een laboratorium
in Duitsland, alle in vloeibare vorm,
maar niet alleen Duitse gisten. Het
grappige is dat wij al heel lang
vier bieren als onze ‘harde kern’
hebben. Die vormen ook nu nog
ons standaardgamma. Al maken
we momenteel negen verschillende
bieren.” Othmar Stout, Goud (laag
gistend pilsener met aromahop),
Weizen, Tripel en niet te vergeten
als vijfde het Rauchbier, zijn feitelijk
nu al klassiekers. Bier van hoge en
constante kwaliteit en een succes bij
de liefhebbers. Naast deze bieren
staan ook nog een erg smakelijke
Bock en Dubbelbock in het gamma
en op verzoek van het aangrenzende
restaurant, wordt ook een pils
gebrouwen.

gestart met de eerste fase, maar gaan de inhoud van de
app steeds meer uitbreiden.”

Hoeveel keuze is er nu al in de app?
Jeroen: “We bouwen niet alleen de app, maar vooral
ook de database erachter. Die is nu al gevuld met zo’n
500 gerechten waaraan bieren gekoppeld zijn. Maar die
keuze zal alleen maar groter worden. We gaan de app
lanceren tijdens de Week van het Nederlands Bier, en dat
doen we met alle brouwers samen. Veel brouwerijen gaan
de app promoten en ondersteunen en delen met hun
volgers. Daarnaast zijn we met verschillende partners
in verregaand gesprek, zoals een grote slijterijketen en
retailer. Ook praten we met brancheorganisaties uit de
horeca- en restaurantwereld.”

Wat kost de app?
Floor: “Uiteraard is de Bier
Butler-app gratis te downloaden
via de App-store en Google Play.
Voorwaarde is natuurlijk wel
dat je 18 jaar of ouder bent. Je
kunt zoeken in de stores op
‘Bier Butler’ of ‘Dat smaakt
naar bier’. Dan vind je ‘m
vanzelf. Proost!”

BEZOEK ONZE EXPERIENCE VAN 600 M2 IN ALMERE
18-19-20-21 MEI TIJDENS DE VIER DOLLE DWAZE PINKSTERDAGEN
SPECIALE AANBIEDING WEEK VAN HET NEDERLANDSE BIER
COMPLETE STARTSET

MET BIERPAKKET
OM ZELF 15 LITER
BIER TE BROUWEN

€ 49,00
BRAUMARKT.COM MARKERKANT 11 11 ALMERE

Voor deze premium Radler hebben we
vruchtenlimonade gebrouwen met
biergist. Deze natuurlijke limonade hebben
we zorgvuldig gecombineerd met onze
Pilsener. Het resultaat is een verfrissende
Radler met 2,7% alcohol in de verrassende
smaak Gember & Citroen. De perfecte
verhouding tussen bitter en zoet.

Uit Liefde voor Bier.

100% gebrouwen Radler

Hertog Jan Bastaard

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.
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CRAFT

nu ook interessant voor
individuele brouwers
We kunnen er niet omheen: er bestaat weer een
gevarieerde biercultuur in Nederland met veel
nieuwe stijlen, op basis van diverse brouwtechnieken.
De kleine onafhankelijke brouwerijen hebben zich
verenigd in CRAFT (voorheen Klein Brouwerij
Collectief). En ze zijn met bijna 200 leden volop actief.

om door onze vereniging
georganiseerde activiteiten
en evenementen bij te wonen
en daaraan deel te nemen.
Begunstigers hebben ook toegang
tot de ledenvergadering maar
hebben geen stemrecht.” Het tarief
voor deze lidmaatschapsvorm
is € 275,- ex btw, gelijk aan het
laagste contributietarief voor kleine
brouwerijen. Voor meer informatie
kunnen geïnteresseerden kijken op
craftbrouwers.nl/leden/lid-worden.

Definitie van CRAFT
CRAFT is de branchevereniging
voor onafhankelijke brouwerijen
in Nederland. Het werd in 2003
opgericht onder de naam Klein
Brouwerij Collectief en in 2016
gewijzigd in CRAFT. Een naam

heeft de vereniging een definitie
opgesteld waaraan een CRAFTbrouwerij moet voldoen. Zo
kunnen we gegevens verzamelen
en verschaffen over onze branche
en het aandeel van onafhankelijke
brouwerijen in de Nederlandse
biermarkt laten zien.”
De definitie van een CRAFTbrouwerij is:
• Onafhankelijk: minder dan 25%
van de aandelen van de brouwerij
zijn in het bezit, of staan onder de
controle (of vertegenwoordigen
een vergelijkbaar economisch
belang) van een producent van
alcoholische dranken die niet zelf een
onafhankelijke brouwerij is;
• Authentiek: brouwt (hoofd)
bier op onverdunde basis en
gebruikt geen mais, rijst of

Z

o organiseerde CRAFT in januari 2018 voor de tweede keer
in Amersfoort een succesvolle
editie van hun Dutch Craft Conference. Zo’n 300 brouwers en mensen
uit de bierwereld waren hierbij aanwezig. De derde editie voor 2019
staat alweer gepand, namelijk op
22 januari 2019 in de Fokker terminal in Den Haag. Ook dat belooft
weer een prachtige conferentie te
worden waar kennisuitwisseling en
netwerken centraal staan.

Individuele brouwers
Tijdens de voorjaarsvergadering op
28 maart 2018 bij Kompaan hebben
de leden van CRAFT besloten een
begunstigerslidmaatschap in te
voeren. Voorzitter Michel Ordeman:
“We merkten namelijk dat het
lidmaatschapsaanbod niet voorziet
in de vraag van individuele
brouwers die zich op enige
wijze aan de vereniging willen
verbinden. Voor deze individuele
brouwers heeft CRAFT nu een
aparte regeling ingesteld. Kortweg
is het begunstigerslidmaatschap
van CRAFT voor individuele

brouwers die al dan niet in dienst
zijn bij een brouwerij, die geen
lid is van onze vereniging. Het
begunstigerslidmaatschap is
persoonlijk en niet overdraagbaar.
Begunstigers hebben het recht

die aansluit op de wereldwijde
opkomst van craft beer. Voorzitter
Michel Ordeman: “Om CRAFTleden en hun bieren te definiëren
is lastig. Elke brouwerij staat
natuurlijk op zichzelf. Toch

andere ingrediënten om kosten te
reduceren (geen high-gravity);
• Eerlijk: is open over ingrediënten,
afkomst en productielocatie;
• Volume: maximum volume
hectoliters ligt op één (1) miljoen.
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Magazine
Brouw!
nieuw lijfblad
voor brouwers
Op 23 januari 2018 is in Amersfoort
tijdens de 2e Dutch Craft Beer
Conference een nieuw vakblad voor
bierbrouwers gelanceerd. Het eerste
exemplaar van Brouw! magazine
werd door uitgever/hoofdredacteur
Fedor Vogel overhandigd aan
Michel Ordeman, de voorzitter van
Craft (onafhankelijke brouwers
Nederland). Het nieuwe lijfblad
voor craft- en homebrewers
verschijnt 4x per jaar. Het aantal
brouwerijen in Nederland en
België is de afgelopen tien jaar
enorm gegroeid. In Nederland
zijn er inmiddels meer dan
500 microbrouwerijen actief en
naar schatting vele duizenden
thuisbrouwers (hobbybrouwers).
Een trend die onder andere is
overgewaaid uit Amerika,
waar inmiddels ruim
5.000 microbrouwerijen speciale
bieren brouwen. Brouw! is een
magazine waar kennisuitwisseling
centraal staat in de breedste zin,
gekoppeld aan productnieuws en
de laatste trends.
Het magazine Brouw! heeft in
eerste instantie een oplage van
10.000 exemplaren. Het magazine
Brouw! wordt vier keer per jaar
verspreid onder alle brouwerijen in
Nederland en België. Ook wordt het
magazine verspreid onder klanten
van Brouwmarkt uit Almere, dat
zich onder andere richt op de
thuisbrouwers. Daarnaast kunnen
geïnteresseerden een abonnement
nemen via www.brouwmagazine.nl.
De tweede editie verschijnt eind
april/begin mei.

Overal in Nederland

Pubquizzen!

Op initiatief van de ABT-cafes in Nederland worden
er tijdens de Week van het Nederlandse Bier in
heel veel betere biercafes Pubquizzen gehouden.
Ook cafes, aangesloten bij KHN (Koninklijke Horeca
Nederland) doen mee. Uiteraard staat deze Pubquiz
volledig in het teken van (Nederlands) bier. De
Pubquiz vindt landelijk plaats op dinsdag 29 mei om
20.00 uur. Meld je dus aan en doe mee!

Rob Alphenaar

Rob Alphenaar is voorzitter van de
Alliantie van Bier Tapperijen (ABT)
en bestuurslid van de Stichting Week
van het Nederlandse Bier. Hij legt uit
wat de Pubquiz precies inhoudt: “De
Pubquiz bestaat uit acht rondes. Zo
is er bijvoorbeeld een fotoronde met
afbeeldingen op het gebied van bier,
een audio-ronde met fragmenten en
een aantal rondes met open vragen
over bier. Daar komen onderwerpen
aan bod als het eindproduct, de
grondstoffen, de geschiedenis
van bier en geografische/

aardrijkskundige vragen. Heel
divers dus. Iedereen kan meedoen
door zich aan te melden bij het
betreffende deelnemende café. Je
speelt mee voor € 2,50 per persoon,
dit is puur de kostprijs voor de
Pubquiz, consumpties zijn niet
inbegrepen. Maar als Alliantie van
Biertapperijen hebben we tijdens
de Week van het Nederlandse Bier
weer heel veel bieren uit eigen land
op de tap en uit de fles. Dus er is
keuze genoeg om er een mooi bier
bij te bestellen en alleen of met

vrienden lekker mee te doen met de
Pubquiz.”

Doe mee met je café
Ook cafés die niet zijn aangesloten
bij ABT of KHN kunnen meedoen.
Heel simpel door de website www.
quiz-vragen.nl te bezoeken en een
Pubquiz te kopen. Je krijgt dan
de antwoordformulieren per post
thuisgestuurd en de antwoorden
worden digitaal toegestuurd. De
uiterste besteldatum via de webshop
is donderdag 24 mei om 12.00 uur.

Brouwerij
Kees

‘Black and sticky to the bone’ staat er in kleine letters op het etiket. Geïnspireerd
Export Porter 1750
door vol smakende, zwaar alcoholische bieren uit de 18e eeuw. Een bijna zwart
10,5% vol
bier, met tonen van gebrande mout, karamel en koffie. Een alcoholwarmende
smaak die intens en krachtig is. De smaken van koffie en bittere chocolade
voeren de boventoon. Dit bier is heerlijk bij gekruide gerechten, vleesgerechten, pittige en belegen kazen en zoete desserts. De vluchtige zoete smaak in het bier is niet te
overheersend aanwezig. In de afdronk kom je juist de lichte bitterheid tegen die dit bier echt de
kenmerken geven van een goede kop koffie of een stuk pure chocolade.

Bronckhorster
Brewing Company

Nightporter
8% vol

Een ‘strong porter’, noemt de brouwer het zelf, robuust en krachtig
bier met karakter vol bitterheid, espresso, koffie en pure chocolade.
Het bier kent de Ierse stijl van (export) stout, is ongepasteuriseerd
en ongefilterd. De bijna zwarte kleur van het bier wordt afgetopt met een rood/bruinkleurige
schuimkraag. Je ruikt een krachtige geur van gebrande en gerookte mout, bittere chocolade en koffie
en daarna een volle, bittere en iets rokerige nasmaak. Proef die bier eens bij een (wild) stoofpotgerecht,
oude schapenkaas of blauwe schimmelkaas. Of juist bij een mooi stuk chocola.

Bax Bier

Nederlandse

Porters

voorgeproefd
Porters zijn bovengistende, donkere, bieren die
oorspronkelijk een Londense stijl waren. Een afgeleide
van deze Londense Porter, de Stout hee! de wereld
veroverd, maar ook de Porter is de laatste jaren
bezig aan een wederopstanding. In Nederland was

Een ‘smoked porter’ en volgens het eigen etiket ‘worlds best
Koudvuur
smoked beer’. Die typering laten wij aan de proever, maar deze
6,5% vol
Porter heeft in ieder geval een donkerbruine kleur met een
volle romige schuimkraag. Een Porter met een rokerig karakter,
veroorzaakt door het gebruik van gerookte en gebrande
moutsoorten. Wat opvalt is dat het bier rokeriger ruikt dan hij smaakt. De Porter is vrij bitter als gevolg
van de gebruikte mousoorten en heeft een licht zoetje. In de neus komen we koffie, cacao, mokka en
de gerookte tonen tegen. De smaak vertoont tonen van chocolade en koffie, maar ook hier vind je de
rokerigheid subtiel terug. De afdronk blijft vrij lang hangen met een bitterzoetje aan het eind. Een lekker
met een stuk pure chocolade.

Kompaan
45 Vrijbuiter
7,1% vol

Een zogenaamde ‘double porter’ waarin zes soorten mout en drie soorten
hop zijn verwerkt. De kleur is donkerbruin, in de geur zoetige tonen
van licht gebrande karamel en koffie. Rijk van smaak met een moutig
karakteren een stevig bittertje in de afdronk. Een bier dat heerlijk
smaakt bij kruidige en zoete gerechten en smaakvolle kazen. Behalve de bitterheid van de geroosterde
mout heeft dit bier een hoppig karakter. Koffie, gebrande mout, dadels en karamel komen steeds
duidelijker naar voren. Op zich heeft deze Porter een wat afwijkende heldere kleur voor dit biertype.

het biertype Porter niet zo bijzonder populair, maar
sinds de cra!-revolutie en de invloeden uit andere
bierlanden is daar verandering in gekomen.
De historische bronnen vermelden
dus dat het bier oorspronkelijk uit
Londen afkomstig was. Het werd
daar al ruim vóór 1800 gebrouwen
als een bier waarvoor bruine mout
gebruikt werd. Volmondig bier
dus. Deze Porter was een afgeleide
van het bruine bier dat toen zeer
populair was. Maar bij Porter werd
veel meer hop toegevoegd en er
werd andere mout gebruikt. Dit
zeer donkere bier kon immers pas
ontstaan door de vooruitgang in
de mouttechniek. Door wind of
vuur gedroogde mout leidden tot
een vaaldonker bruin bier, maar de
nieuwe industriële technieken gaven
de brouwer de mogelijkheid om een
massievere kleur en smaak te gaan
produceren. Op het vasteland van
Europa leidden deze ontwikkelingen
in het mouten juist tot de productie
van het pilsbier, maar vooral in de
omgeving van London bleef men
het donkere bier trouw. Maar ook
een link met Poorter bier uit ‘De
Lage Landen’ in de 15e eeuw wordt
vermeld.

Naam Porter
Dat het volmondige, stevige bier
met veel body geliefd was bij de
Londense Kruiers (porters) is

aannemelijk. Dat de ‘stouter’ porters
(dapper, steviger, sterker) tot de
term Stoutbier hebben geleid, is ook
zeer aannemelijk. Ook zou het bier
(goedkoop en sterk, ook qua alcohol)
populair zijn geweest bij de lower
classes (porters) om met minder geld
de sores te kunnen vergeten. Maar
over wat nu precies het ‘recept’ was,
daar lopen de geschriften aardig
over uiteen. De Stout is altijd wel
donker en gebrand gebleven, de
Porter is in manier van brouwen, de
samenstelling van de moutsoorten,
de receptuur, in de loop der eeuwen
steeds veranderd. Zo zijn later ook
lichte mouten gebruikt voor de
Porters. En in nog later tijden werd
er zelfs geknutseld met honing,
chocolade en meer ingrediënten.
Eigenlijk zegt de naam Porter dus
net zo weinig over het biertype
als bijvoorbeeld Tripel dat doet.
In Nederland zijn er steeds meer
brouwers – groot en klein – die een
Porter in het assortiment hebben.
In 2017 werd de Bloedbroeder van
Kompaan zelfs het Beste Bier van
Nederland. Daarom in deze krant
een aantal Nederlandse Porters in de
schijnwerpers mét proefnotities.

De Molen

Hamer & Sikkel
5,2% vol

‘Porter-ish’, staat onderaan het etiket. De Molen Hamer & Sikkel barst
van de intense smaken als koffie, chocolade, mokka en tonen van hout.
De nasmaak heeft een fijne, intense bitterheid waar je nog lang van
kan nagenieten. Schenk dit bier eens bij kip en gevogelte, vette vis,
vleesgerechten, of jonge en romige kazen, dan wel pittige en belegen
kazen of zoete desserts. Het bier is namelijk romig en zoet met een nasmaak die doet denken aan komkommerschil. Het donkere bier is zeker niet te zwaar en heeft een stevig moutig karakter qua smaak.

Lowlander
Poorter
6% vol

Deze Poorter is gebrouwen met vanille en drop/zoethout,
en daardoor een robuuste porter met zoetheid en diepte. Dit
speciaalbier is gebrouwen met vijf verschillende soorten
gerstemout en daarnaast dus zoethout en vanille. Het heeft een
diep zwarte kleur en in de geur heeft het een zachte vanille smaak en is ook het zoethout goed te
herkennen. Een stevige en intense smaak in combinatie met het tikkeltje zoetigheid en in de afdronk
de gebrande mout en gist, maken dit tot een uitstekend bier. Heerlijk bij gegrild vlees en zeker ook erg
lekker bij een zoet dessert.

Brand
Porter

Deze Porter is mild geroosterd, heeft karameltonen en een
6% vol
zachtbittere smaak. Het bier komt als winnaar voort van de Brand
bierbrouwwedstrijd in 2016, gebrouwen door Dennis Pancras en
Niels Bosman. Het bier kenmerkt zich door de gebrande mouten
die de karakteristieke donkere kleur geven. Daarnaast zorgen de verschillende moutsoorten voor het
licht geroosterde aroma, de milde karameltonen en een hint van verse koffie met aan het einde die
zachtbittere afdronk. De Brand Porter heeft geroosterde tonen en aroma’s van chocolade en smaakt
daardoor uitstekend bij een blokje kaas of bij een stevige steak. Of bij chocoladepudding of oesters.

WEEK VAN HET

NEDERLANDSE
BIER

BIERINFO

Soepel & Subtiel

Blond & Krachtig

Premium Pilsener, Session IPA, Licht Blond, Biere Brut, Kölsch,
Mild en Alcoholvrije Pilsener

India Pale Ale, Zwaar Blond en Tripel

Fris & Fruitig

Rijk & Donker

Wit, Weisse, Radler, Kuit, Kriek, Rosé en gearomatiseerde bieren (met Rum, Wodka of
Tequila o.a.) Alcoholvrije Radler en IPA

Quadrupel, Zwaar Donker, Licht Donker, Herfstbo(c)k, Winterbieren,
Russian Imperial Stout, Schwarz en Oud Bruin

Amber & Elegant

Intens & Uitdagend

Amber, Ale, Lentebo(c)k, Dort, Saison en Dunkel Weisse

Black India Pale Ale, Vlaams Rood, Vlaams Bruin, Barrel Aged,
Stout, Porter, Gueuze en Rookbier

Op de winkelschappen en boven de
bieren in de Mitra drankenspeciaalzaak zijn op borden de zes smaakcategorieën te vinden. Op deze
manier is het voor een consument
gemakkelijker om een bepaalde
smaak terug te kunnen vinden in
het ruime assortiment van Mitra.
De indeling is bepaald op kleur en
alcoholpercentage en zodoende
kom je bij de biertypes uit.

Hoe ziet dat er uit?
Mitra start met Soepel & Subtiel.
In deze categorie treffen we toegankelijke, lichte bieren met subtiele smaaknuances. Denk hierbij
aan een licht blond bier of een session pale ale. De tweede categorie
is Fris & Fruitig. In deze categorie
scharen we een groot deel van de
wit- en weizenbieren. Verfrissende
lichte bieren met fruitige en/of
kruidige tonen. De derde categorie

staat in het teken van Amber &
Elegant. Donkerblonde of amberkleurige bieren. Romig en licht
zoet. En al iets zwaarder qua alcohol zoals een amber of een saison.
De vierde categorie heet Blond &
Krachtig. Stevige blonde bieren.
Eventueel bitter en bruisend van
karakter zoals een IPA of een
tripel. In deze vijfde categorie, Rijk & Donker, is er
plaats voor alle stevige,
volle en donkere bieren
met tonen van karamel en
kandij. Diverse quadrupels
en bockbieren zijn in deze
categorie terug te vinden.
Tot slot, de zesde categorie
heet Intens & Uitdagend.
Zware en avontuurlijke
bierstijlen zoals een stout
of een sour vinden in deze
categorie hun plek. De
nieuwe indeling biedt dus

De indeling
van bier volgens Mitra
Het bierlandschap is de afgelopen jaren sterk gegroeid en
er zijn tal van biersoorten en benamingen bijgekomen die zelfs voor de kenners
soms lastig uit elkaar te houden zijn. Met meer dan 500 speciaalbieren is Mitra
met recht dé bierspecialist in Nederland. Om het groeiende assortiment ook in
de winkel toegankelijk te houden hee! Mitra in 2017 in alle winkels een nieuwe
smaakcategorie-indeling geïntroduceerd.
diverse handvaten voor klant en
slijter om de bieren op een goede
en herkenbare manier in te delen.

Deze indeling is ook op mitra.nl
terug te vinden. Dat de indeling
succesvol is blijkt mede uit het feit
dat de indeling ook als basis heeft
gediend voor ‘Dat Smaakt Naar
Bier’, de campagne van de
Brouwers van Nederland.

Een Week Bier
In het kader van De Week
van het Nederlandse Bier introduceert Mitra ‘Een Week
Bier’. Een fraaie geschenkverpakking met daarin 7
Nederlandse bieren. Aan de
hand van de 7 dagen van de
week maakt de klant kennis
met de smaakcategorieën
van Mitra en het bijpassende Nederlandse bier. Deze

Stibon

toonaangevende
bieropleider
Inmiddels zijn er 140 Nederlandse
biersommeliers met diploma behaald
in het Oostenrijkse Obertrum. De StiBON
bierambassadeurs doen daar na een intensieve
studie hun laatste examen. “De groei van het
aantal biersommeliers is zowel een gevolg als
een oorzaak van de ontwikkeling van de biercultuur
in Nederland”, vertelt voorzitter Marco Lauret van de
Stichting Bieropleidingen Nederland (StiBON).
“Consumenten vragen steeds vaker om het verhaal achter een
bier. Het is vanzelfsprekend dat professionals zich daar via
opleidingen van StiBON goed op voor willen bereiden. Bier is een
complex en veelzijdige drank, waar veel over te vertellen valt.”
StiBON is sinds haar oprichting 2009 uitgegroeid tot de
toonaangevende bieropleider van Nederland. Ze werkt
onafhankelijk van brouwerijen of andere leveranciers. Het
internationaal befaamde ‘Doemens Instituut’ in München
heeft voor de Nederlandse opleiding, als enige ter wereld, een
speciaal verkort programma ontwikkeld om het internationale
diploma Biersommelier te behalen.
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Brouwopleiding
Afgelopen jaar is in samenwerking met Lentiz onderwijsgroep
ook een opleiding bierbrouwer op mbo-4 niveau van start
gegaan. “Vanuit de bierwereld kregen we verschillende
vragen om naast een opleiding tot sommelier, ook een
brouwersopleiding op te starten”, vertelt Henri Reuchlin,
coördinator van StiBON. “Het past in onze ambitie om dé
bieropleider van Nederland te zijn. In september gaan we van
start met de tweede groep aspirant brouwers. Geïnteresseerden
kunnen zich nog melden bij StiBON.”

geschenkverpakking is verkrijgbaar in alle Mitra drankenspeciaalzaken en via Mitra.nl vanaf € 16,99

Mitra Culinair
In de Week van het Nederlandse
Bier organiseren diverse Mitra drankenspeciaalzaken een
Bierdiner. Onder de naam ‘Mitra
Culinair – Bier’ wordt er op acht
verschillende locaties een 6-gangendiner gepresenteerd waarbij
het gaat om verrassende bier/
spijscombinaties en uiteraard worden er alleen Nederlandse bieren
geschonken. Kijk voor deze, en
alle andere proeverijen op mitra.
nl en natuurlijk op www.weekvanhetnederlandsebier.nl.

Nederlandse
Brouwers stáát voor
de biersector
Nederlandse Brouwers telt tien leden, die
samen ruim 90 procent van de bierproductie
in Nederland vertegenwoordigen.
Als organisatie is Nederlandse Brouwers altijd bezig met de
belangen van de gehele Nederlandse biersector.
“Alleen op die manier kunnen wij ook daadwerkelijk de stem
van gehele Nederlandse biersector laten horen”, aldus directeur
Cees-Jan Adema.
Nederlandse Brouwers heeft in 2015 haar verenigingsstructuur
aangepast, waardoor nieuwe brouwers zich eenvoudiger
aan kunnen sluiten. Lange tijd stond het aantal leden van
Nederlandse Brouwers op acht: AB InBev, Alfa Brouwerij,
Bavaria, Budelse Brouwerij, Grolsch, Gulpener Bierbrouwerij,
Heineken Nederland en Lindeboom Bierbrouwerij. Daar zijn
sinds 2015 de Texelse Bierbrouwerij en sinds 2016 Brouwerij
De Leckere bij gekomen.

ISM Drie Hoefijzers
in Stedelijk Museum
Breda
Stichting Erfgoed Drie Hoefijzers Brouwerij en Het Stedelijk
Museum Breda, deels in samenwerking met Café de Beyerd
houden tijdens de Week van het Nederlandse Bier een
tentoonstelling in het betreffende museum. Dit onder de titel
ISM Drie Hoefijzers (in samenwerking met Drie Hoefijzers).
Er is een programma dat begint met een opening op 22 mei, tot
‘bier & spijs’, brouwen vroeger en nu en een proeverij, en nog
veel meer. Een bezoek meer dan waard!
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Programma
Drie dagen lang presenteren 43
Nederlandse brouwerijen meer
dan 250 bieren op het Nederlands
Bierproeffestival. Tijdens het
festival is er de mogelijkheid
om met brouwmeesters in
gesprek te gaan over hun
bieren en het brouwproces. Er
worden diverse interessante
masterclasses gegeven door
deskundige bierkenners, waarin
men onder andere meer kan
leren over de diverse bierstijlen.
Uiteraard kunnen bezoekers
bij de verschillende foodstands
ook genieten van mooie bier- en
foodcombinaties.

Inspiratieplein
Wil je meer weten over hoe
bier wordt gebrouwen,
welke ingrediënten brouwers
gebruiken om bier te brouwen,
de diverse bierstijlen of hoe je
het beste bier kunt proeven?
Bezoek dan het inspiratieplein
in de Grote Kerk! Deskundige
bierkenners beantwoorden je
vragen, zij vertellen inspirerende
verhalen over de biersector en
laten je kennis maken met de
mogelijkheden van mooie bier- en
foodcombinaties.

Tickets
Tickets voor het Nederlands
Bierproeffestival zijn te
verkrijgen via de website:
weekvanhetnederlandsebier.nl/
tickets. Kosten zijn €12,50 voor de
donderdag en zaterdag, en €15,00
voor de vrijdagsessie. Bij de entree
ontvang je een proefglas en een
festivalboekje. Iedereen boven de
18 jaar is van harte welkom!

Kom naar het

Nederlands

Bier

Van donderdag 24 mei t/m zaterdag 26 mei
vindt het Nederlands Bierproeffestival
voor de 7e keer plaats! Bierliefhebbers
genieten tijdens het festival van veel

verschillende biersoorten in een ontspannen
sfeer in de unieke setting van de Grote
Kerk in Den Haag. Brouwerijen uit alle
delen van het land zijn aanwezig, van grote
bierbrouwers tot kleine speciaalbierbrouwers.
Het festival is het openingsevenement van de
Week van het Nederlandse Bier.
Masterclass StiBON:
Bierlezen en Brouwerslatijn

Masterclass StiBON:
‘Hoe Overleef ik een Bierfestival’

Etiketten staan boordevol informatie - maar wat staat er nu eigenlijk?
Hoezo ‘koud en donker bewaren’, en wat betekenen die cijfers achter IBU of
EBC? Is een bier ‘over de datum’ als de THT is verstreken, en hoe erg is dat?
Hoe ‘lees’ je nu precies een bier? En hoe versta je de brouwer? Wat bedoelen
ze met ‘maïschen’, ‘lauteren’ en ‘dryhoppen’? Doet ‘kräusenen’ pijn, en zo
ja, hoe dan? Kun je een brouwer die aan ‘spontane’ of ‘wilde’ vergisting
doet wel vertrouwen? Na deze Masterclass
zijn de geheimen ontrafeld, terwijl het
wondermooie mysterie er alleen maar
Prijs:
5 mun
ten p.p
groter op is geworden. De masterclass
Duur:
4
5 min
wordt verzorgd door biersommelier en
uten
Wann
eer: 24
meesterlijk verteller Rick Kempen van
mei
18:30
1
9:15 u
Het Bierplein.
u

Bijna elk weekend wordt er wel ergens in Nederland een bierfestival
georganiseerd. Zo veel bierstijlen en biersoorten, het lijkt welhaast
onmogelijk om het beste uit een bierfestival te halen. En dan is er nog de
volgende dag. Tijdens deze masterclass
krijg je van biersommelier Yu Mey Kwee
Prijs: 4 munten
tips & tricks, uiteraard onder het genot
p.p.
Duur: 45 min.
van verschillende biertjes. Met deze
Wanneer: 26 me
informatie kunt u elk bierfestival
i
optimaal bezoeken!
13:45 - 14:30 uu

r

r

Festivalmunten
Op het Nederlands
Bierproeffestival kun je de bieren
alleen met festivalmunten betalen.
Dit geldt ook voor de maaltijden
en hapjes bij de diverse foodstands.
Voor 1 festivalmunt betaal je €2,50.
Munten zijn te koop bij de
diverse kassapunten en kunnen
alleen betaald worden met pin
of creditcard. Reeds uitgegeven
festivalmunten worden niet
teruggenomen. Muntverkoop
eindigt een half uur voor
sluitingstijd.

Wil je deelnemen aan
een masterclass?
Koop jouw ticket dan
vooraf in combinatie
met een entreeticket
via de website of op een
van de festivaldagen
bij de stand B van Mitra
drankenspeciaalzaken. Er
zijn in totaal slechts 20 tot
30 plaatsen beschikbaar,
afhankelijk van de
masterclass.

Masterclass StiBON:
Bierrijping
De nieuwste trend op biergebied: Het rijpen van bier. Door dit onder de
juiste omstandigheden te doen, ontwikkelen bieren zich prachtig en beleef
je een geheel nieuwe smaaksensatie. Tijdens deze masterclass krijg je alle
ins & outs over het rijpen van bier, waar
op gelet moet worden en uiteraard
kun je enkele vintage bieren proeven.
p
p.
n
te
n
u
Deze masterclass wordt namens
Prijs: 6 m
n
te
minu
de Bourgondische Bierkelder verzorgd
Duur: 45
25 mei
door Nederlands 100e biersommelier
Wanneer:
:45 uur
Kim Sonneveld.
19:00 - 19

Masterclass StiBON:
‘Leer proeven als een bierkenner’
“Aroma’s van citrusfruit, een hint van groene appels en een lichte
troebelheid in het glas.” Wil je ook als een echte bierkenner bier leren
proeven en omschrijven? Hoe proef je en wat zijn de basissmaken
die je tegen kunt komen? Biersommelier Thomas
Wijns van De Bierbalie behandelt de
p.p
basisingrediënten van bier en hoe je bier
n
e
nt ten
kunt proeven. Leer hoe je de verschillende
u
u
m
n
bierstijlen uit elkaar kunt houden en ontdek
s: 5 5 mi mei r
j
i
Pr r: 4 : 26 5 uu
je eigen favoriete bierstijl. Een smakelijke
u
r
1
Du nnee - 19:
kennismaking.

Wa 18:30
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Wat mag je niet missen?!
Donderdag 24 mei (18:00 – 22:00 uur)

Zaterdagmiddag 25 mei (13:00 – 17:00 uur)

18:30 - 19:15 uur Bierlezen en Brouwerslatijn - StiBON Bieropleiding
19:30 - 20:15 uur Blindproeverij ‘Hop in het donker!’ - Mitra drankenspeciaalzaken
20:30 - 21:15 uur Kaas en Bier - Kaasspecialist Alexanderhoeve Bankastraat

13:45 - 14:30 uur ‘Hoe overleef ik een bierfestival’ - StiBON Bieropleiding
14:45 - 15:30 uur Kaas en Bier - Kaasspecialist Alexanderhoeve Bankastraat
15:45 - 16:30 uur Blindproeverij ‘Hop in het donker!’ - Mitra drankenspeciaalzaken

Vrijdag 25 mei (16:00 – 22:00 uur)

Zaterdagavond 26 mei (18:00 – 22:00 uur)

18:00 - 18:45 uur Kaas en Bier - Kaasspecialist Alexanderhoeve Bankastraat
19:00 - 19:45 uur Bierrijping - StiBON Bieropleiding
20:00 - 20:45 uur Blindproeverij ‘Hop in het donker!’ - Mitra drankenspeciaalzaken

18:30 - 19:15 uur ‘Leer bierproeven als een bierkenner’ - StiBON Bieropleiding
19:30 - 20:15 uur Blindproeverij ‘Hop in het donker!’ - Mitra drankenspeciaalzaken
20:30 - 21:15 uur Kaas en Bier - Kaasspecialist Alexanderhoeve Bankastraat

proeffestival
in Den Haag!
donderdag 24 mei t/m zaterdag 26 mei
Ope
nin

Masterclass Mitra drankenspeciaalzaken:
Blindproeverij ‘Hop in het donker!’
Bier is beleving. Laat je tijdens deze blindproeverij meenemen in de
wereld van bier en ontdek de verschillende aroma’s en smaken zonder de
beïnvloeding van je ogen. Biersommelier
Anneke Staals neemt je mee op
ontdekkingsreis en laat je ervaren hoe
p.
p.
n
unte
je de verschillende smaakcategorieën
Prijs: 5 m
min.
kunt herkennen. Durf jij het aan?
Duur: 45

Wanneer:
26 mei
24, 25 en

Masterclass Kaas en Bier
Kaasspecialiste Annelies van den Ende van Alexanderhoeve
Bankastraat in Den Haag en biersommelier/chef-kok/
auteur Arvid Bergström, combineren verschillende bieren
met heerlijke kazen en gerechtjes met
kazen. Zoals steeds meer mensen
weten vullen kaas en bier elkaar
Prijs: 6
perfect aan en zijn de meest
munte
n p.p.
Duur:
mooie combinaties te maken.
45 min
.
Wanne
Ervaar dit ook tijdens deze
er:
24, 25
smakelijke Masterclass!
en

26 mei

gsti
Don
jden
derd
ag 2
Vrij
4m
dag
ei 1
25 m
8:00
Zate
ei
- 22
rdag
:00 u
16:0
26 m
ur
0-2
ei
2:00
13:0
uur
0-1
7:00
18:0
uur
0-2
2:00
u
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rappistenbrouwerij De Kievit
van Abdij Maria Toevlucht
brouwt maar één type bier. Het
heeft de naam Zundert, eenvoudigweg naar de plaats van herkomst.
Zundert Trappist is een kastanjekleurig bovengistend bier met nagisting op fles. We hebben gekozen
voor een bier dat we ‘een beetje
weerbarstig’ noemen. Dat wil zeggen, Zundert is een trappistenbier
dat je de tijd moet geven om daadwerkelijk te doorgronden. Drink
het vooral niet te koud.
Zundert Trappist heeft een veelbelovende geur met een zweem van
kruiden en specerijen. In de aanzet is Zundert bloemig en iets zoet.
Geef het bier wat tijd en het karakter evolueert van licht karamel naar
een mooie en drogende hopbitterheid. In de lange afdronk vloeien de
bitters samen met een aangename
kruidigheid op de achtergrond.

www.zunderttrappist.nl

Nederlands Trappistenbier uit Zundert

Verkopers
Brouwerij Egmond is de brouwer van de
Sancti Adalberti abdijbieren.
Daarnaast brouwen wij bieren voor gastbrouwers. Alles op traditionele wijze met
biologische granen in een moderne brouwerij
met een capaciteit van 3500 hl.
Wij zijn op zoek naar
zelfstandige verkopers die
de verkoop aan horeca
en slijterijen verder
kunnen opbouwen,
deeltijd is mogelijk.
Je werktijden koppel je
aan de doelgroepen en
vragen flexibiliteit.
Wij betalen een aantrekkelijke commissie
op de verkopen die
je genereert.
We hebben een informele organisatie met korte
lijnen die ruimte geeft aan eigen initiatieven.
Functieomschrijving en -eisen op
www.brouwerijegmond.nl/vacatures

Brouwerij Egmond
Weg over de Bisschop 1B
1934 CS Egmond aan den Hoef
www.brouwerijegmond.nl
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Boek ‘Rivier van Bier’ Luister binnenkort
naar Bierradio.nl
gepresenteerd
Op maandag 16 april jl. is bij Brouwerij Noordt in Rotterdam het nieuwe boek
‘Rivier van Bier’ gepresenteerd, een bierige inspiratiereis langs de Maas. Het boek is
geschreven door Henri Reuchlin en de uitgever is Fedor Vogel van Birdy Publishing BV.

In mei lanceren Cue Creative (Eelco Wijninga)
en Birdy Publishing (Fedor Vogel) een streaming
interradiozender (webcast): bierradio.nl. Een 24-uur
7-dagen per week radiozender met smaakvolle muziek
en op gezette tijden kort biernieuws. Heerlijke muziek
voor op de achtergrond als je aan het werk bent,
fijne muziek voor de momenten dat je samen
van een mooi bier geniet en bovendien heerlijke
achtergrondmuziek voor in het proeflokaal van de
brouwerij of in de betere horecazaak.

De drie eerste exemplaren van
het boek werden overhandigd
aan brouwer Gerard van den
Broek (Hertog Jan), mouter Jos
Hendrickx en horecaman Louis
Klaassens. Alle drie voer(d)en zij
hun biergerelateerde vak uit langs de
Maas en vormen zij een van de vele
figuranten in dit tweede boek van
Henri Reuchlin. Bij de presentatie
van het boek werd geproost met een
‘verdwenen’ biertype: Luik’s bier.
Dit bier werd ooit veelvuldig langs
de Maas gebrouwen en gedronken
en is een van de vele zaken die
wordt besproken in Rivier van Bier.
Speciaal voor deze gelegenheid werd
het Luik’s bier eenmalig opnieuw
gebrouwen door Peter Rouwen,
brouwer van Brouwerij Noordt.

deze levensader van Nederland,
België en Frankrijk. Hij reist van de
monding in de Noordzee naar de
bron op het plateau van Langres.
De reis voert van het westen van
Nederland via Brabant en Limburg
naar België en verder naar Frankrijk.
Hoe genieten mensen aan de oevers
van de rivier van hun biertje? Welke
bieren brouwen ze langs de rivier en

Rivier van Bier is een bierige
inspiratiereis langs de Maas. Ga
met Henri Reuchlin mee op bierreis
langs de Maas, tegen de stroom in,
op zoek naar de bierbeleving langs

waar zijn de beste kroegen om ervan
te genieten? Dit verhaal is naast
inspiratiereis ook een reis door de
tijd. Er wordt al eeuwenlang langs de
rivier gebrouwen en gedronken. Hoe
beleefden de bewoners op de oevers
van de Maas hun bier en welke rol
speelt de rivier in de biercultuur?
Welke herinneringen uit een vroeger
bierleven zijn er terug te vinden en
misschien wel te proeven? Rivier
van Bier is geen reisgids, maar een
inspirerend weefsel van heden en
verleden met als rode draad de
rivier en het bier. Een verhaal van
bierbeleving, een weerslag van meer
dan twintig jaar bierenthousiasme.
Het boek ‘Rivier van Bier’ heeft
een verkoopprijs van € 9,95, is
verkrijgbaar in de betere boekwinkels
in Nederland en België en online
via de webshop van uitgeverij
Birdy Publishing / Bier! magazine:
https://www.biermagazine.nl/
bier/30/webshop.html.
Het ISBN-nummer is: 9 789491 052057.

Biertypenboek
‘Dat smaakt naar bier’
In mei verschijnt alweer een nieuw bierboek! In het
kader van de campagne ‘Dat smaakt naar bier’ hebben
bierkenners Han Hidalgo en Fedor Vogel de koppen bij
elkaar gestoken en een toegankelijk boek geschreven
over de bekendste biertypen in combinatie met
eenvoudige maar smakelijke biertapas.
Een verhelderend boek voor iedereen die meer over
bier wil weten.

Het boek geeft in eenvoudige
bewoordingen uitleg over het
brouwproces, waar je op met
letten als je bier proeft en welke de
bekendste biertypen zijn. Ook wordt

erin uitgelegd wat de verschillen en
overeenkomsten tussen trappistenen abdijbieren zijn. Houd de website
www.biermagazine.nl in de gaten
voor meer informatie.

Deze website bierradio.nl wordt in
de Week van het Nederlandse Bier
gelanceerd. De zender draait een
mix van goed in het gehoor liggende
jazz en easy listening, lounge, de
betere pop, soul en R&B en blues.
Prettige muziek dus en een fijne mix
van stijlen door elkaar. Op gezette

tijden zal er op bierradio.nl een kort
actueel biernieuwsbericht worden
uitgezonden, met daarin de laatste
biernieuwtjes. Houd het webadres
www.bierradio.nl maar in de gaten
en zet ‘m in de loop van mei bij je
favorieten!

Biercuisine.nl

schrij" prijsvraag uit

Biercuisine.nl bestaat al 18 jaar en hee! als pionier op
het gebied van koken met bier in de afgelopen jaren
veel gedaan aan de promotie van koken met bier. Vele
honderdduizenden liefhebbers hebben de site bezocht
en in veel gevallen informatie gevonden. Biercuisine
pakt de gelegenheid aan om wat extra schuim op de
18-jarige kraag te schenken met een leuke prijsvraag.
Bedenk een origineel recept voor een
biergerecht (lunch of diner). Mail
het voor 1 juli 2018 naar recept@
biercuisine.nl en maak kans op een
bierdiner met bierarrangement
en rondleiding in de brouwerij
voor twee personen in één van de
meest toonaangevende biercafés/
restaurants van Nederland:
Café/Restaurant De Beyerd in
Breda. Het winnende gerecht zal
op de menukaart van dit café/
restaurant opgenomen worden. Alle
inzendingen zullen te vinden zijn op
de website biercuisine.nl.
Voorwaarden voor het recept:

niet meer dan 10 ingrediënten
gebruiken. Het gekozen bier mag als
ingrediënt opgenomen worden en
moet er zeker bij gedronken kunnen
worden. Deze wedstrijd is bedoeld
voor bierliefhebbers. Professionele
beoefenaars van de kookkunst met
of zonder bier zijn uitgesloten. Een
jury zal de gerechten beoordelen
en de winnaar aanwijzen. Hierover
kan niet worden gecorrespondeerd.
Door mee te doen aan de wedstrijd
geef je toestemming aan biercuisine.
nl om het recept te gebruiken
voor publicitaire doeleinden (met
bronvermelding).

JOPENKERK HAARLEM
BROUWERIJ | GRAND CAFÉ | RESTAURANT

Gedempte Voldersgracht 2 - 2011 WD Haarlem
023 533 41 14 - www.jopenkerk.nl - www.jopenbier.nl

Beleef diverse activiteiten tijdens de Week van het
Nederlandse Bier in de Jopenkerk Haarlem, Jopenkerk
Hoofddorp en Jopen Proeflokaal Waarderpolder.
Bekijk het programma op www.jopenkerk.nl.

De brouwers van Hertog Jan brouwden
een nieuw bier en maken daarmee de
abdijbierreeks Enkel, Dubbel, Tripel
compleet. Een blond en toegankelijk
speciaalbier, lekker frisbitter door het
drooghoppen met mooie Ella en Mistral
hop. Hertog Jan Enkel is een lekker licht
speciaalbier waardoor je er op allerlei
momenten van kunt genieten.

Uit Liefde voor Bier.

Tripel, Dubbel en nu ook:

Hertog Jan Enkel

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.
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Doorbraak

bier in blik
In het alsmaar maar groeiende Nederlandse
bierlandschap staat een volgende historische gebeurtenis
te wachten: de definitieve doorbraak van blik als
verpakking voor speciale bieren. Historisch, want bier in
blik heeft lang moeten ‘vechten’ tegen een negatief imago
terwijl duidelijk is dat het de superieure verpakking is –
zeker voor aromatische bieren. In Amerika maakt blik al
tientallen procenten van de markt uit, en brouwerijen die
hun bier inblikken groeien harder dan brouwers die dat
niet doen. Wat kan Nederland verwachten?

H

et negatieve imago
waaronder blikbier lijdt
wordt veroorzaakt door twee
losstaande fenomenen. Enerzijds
hebben veel consumenten ‘angst’
voor blik, omdat ze vrezen dat het
metaal een negatief effect op de
smaak heeft. Dit is echter al jaren
een spookbeeld uit het verleden,
toen het materiaal nog grotendeels
onbehandeld bleef en bijvoorbeeld
doperwtjes inderdaad een metalige
bijsmaak kregen. De huidige stand
van de techniek, waarbij diverse
coatings op het metaal worden
aangebracht, voorkomt dit negatieve
effect volledig. Bier smaakt gewoon
naar bier.
Anderzijds wordt er met een scheef
oog naar bier in blik gekeken omdat
grote marktpartijen vooral zwaarder
alcoholisch bier, in grote verpakking,
tegen lage prijzen aanboden: de
gebruikers zorgden nogal eens voor
overlast, al was het maar esthetisch.
Het blijkt een vooroordeel waarvan
blik zich maar lastig kan bevrijden.
Maar hoe zit het nu precies met bier
in blik, als we de vooroordelen eens

buiten beschouwing laten? Bier blijkt
in allerlei opzichten een ideale, om
niet te zeggen perfecte, verpakking
voor bier te zijn. De voordelen
zijn legio en hebben betrekking op
het milieu, de smaakbeleving en
uitgerekend de esthetiek.

Blik bewaart beter
Bier is een levensmiddel, gemaakt
van puur natuurlijke ingrediënten,
en daarmee onderhevig aan
kwaliteitsachteruitgang naarmate
de tijd vordert. Licht, lucht en
temperatuur spelen allen een rol in
dit proces, waarbij we de tijd ook niet
mogen vergeten: bier is nu eenmaal
voor velen vers het lekkerst. Licht
(met name Uv-licht) reageert met
stoffen in het bier en zorgt ervoor
dat zwavelverbindingen ontstaan:
Engelsen noemen dit ‘skunky’.
Het moge duidelijk zijn dat dergelijke
reacties niet kunnen optreden bij
blikbier: er kan geen zonnestraaltje bij.
Lucht, en dan vooral zuurstof,
reageert met bier en zorgt voor een
‘geoxideerde’ geur en smaak die aan
karton of natte krant doet denken.

Ook hier
is het duidelijk dat
bier in blik uitermate veilig is: blik is
volledig luchtdicht.
De temperatuurinvloed bij de
smaakachteruitgang heeft natuurlijk
niets te maken met de verpakking:
u dient er zelf voor te zorgen dat u
uw kostelijke bier op juiste (lage)
temperatuur bewaart. Wel heeft blik
ook hier een voordeel: metaal geleidt
koude beter, en dus is een blikje
eerder gekoeld dan een fles.
Blik: het mag duidelijk zijn dat het
vanuit het oogpunt van kwaliteit vele
malen beter is voor bier dan een fles.
Eigenlijk is het een minivaatje en dus
net zo’n fijne verpakking als een fust
voor de kroeg of de lagertank zelf
voor de brouwer.

Milieuvoordelen
Niet onbelangrijk: blik is, als
verpakking, vele malen lichter dan

Brand Bierbrouwwedstrijd

nu al succesvol

glas. In een
vrachtwagen
scheelt dat
enorm: op een
pallet past
80% meer blik
dan fles, en zo
kan dezelfde
vrachtwagen
tienduizend liter
meer blikbier dan flesbier
vervoeren. Dat scheelt fors qua
milieuvoetafdruk! Voegen we
daar het hoge recyclepercentage
van blik bij (aluminium is
eindeloos herbruikbaar zonder
kwaliteitsverlies) en het veel lagere
waterverbruik (blik hoeft niet
omgespoeld), dan wint blik het
overduidelijk van glas.

Het oog wil ook wat
Een blikje biedt de brouwer
veel meer ruimte om met de
bierliefhebber te communiceren. Er is
eenvoudig meer bedrukbare ruimte,
en zo kan er veel meer informatie
worden gedeeld. Dat leidt er ook
toe dat brouwers nog meer dan bij
flesetiketten aandacht besteden
aan hoe het eindproduct eruit
ziet – dat komt de bierbeleving ten
goede, omdat het oog ook wat wil

en voor een groot deel te eerste
verwachting bepaalt.

Definitieve doorbraak
Al deze voordelen in aanmerking
genomen, zien we steeds meer
brouwers de overstap maken
naar bier in blik - zeker voor
de aromatische bieren, die
het meest gevaar lopen op
smaakachteruitgang naarmate
de tijd vordert. Kees Bubberman,
toonaangevende en smaakmakende
brouwer van de gelijknamige
brouwerij, introduceerde begin
dit jaar dan ook de blikken waarin
zijn vooral door hoparoma’s
gedomineerde bieren worden
verpakt. De bieren waarin deze
aroma’s minder dominant zijn
blijven gewoon in fles worden
afgevuld. Zoals Kees, met zijn
bierrecepten en ‘kijk op de smaak’,
voor veel Nederlandse collega’s
een bron van inspiratie is geweest
zou het heel goed kunnen zijn
dat met zijn keuze voor bier in
blik nu de definitieve doorbraak
van Nederlands bier in blik is
ingezet. Daar dit uiteindelijk de
smaakbeleving van de consument
ten goede komt kunnen wij ons hier
alleen maar in verheugen!

Haal je bierdiploma met
de Bierista Bieropleiding

Voor de Brand Bierbrouwwedstrijd van 2018 vraagt Brand de thuisbrouwers een
Gose te brouwen. De Gose die Brand zoekt is fris en hee! een balans tussen milde
zurigheid en een fruitig hopkarakter met een lager alcoholpercentage.

Bierista is onlangs begonnen met een online bieropleiding. Voor
iedereen die van alles wil weten over bier is de Bierista Bieropleiding een uitkomst. Je studeert online, waar en wanneer het jou
uitkomt. Je bestelt de opleiding en je kunt gelijk aan de slag.

Deelnemers aan de Brand
Bierbrouwwedstrijd kunnen zich
tor en met woensdag 9 mei a.s.
inschrijven via de website van
PINT. Uiterlijk woensdag 23 mei
moeten zij een partij van 12 flessen
inleveren bij een ophaalpunt bij hen
in de buurt. Begin juni zal de halve
finale plaatsvinden. Op zaterdag
30 juni vindt de finale van Brand
Bierbrouwwedstrijd Gose 2018
plaats. Dan zal ook de winnaar
van de Brand Bierbrouwwedstrijd
2018 bekend worden. Het aantal
inschrijvingen is de 200 inmiddels
overschreden.

In twaalf delen heb je veel kennis
opgedaan over de ingrediënten,
de geschiedenis, verschillende
bierstijlen, bier & food en nog veel
meer. Aan het eind doe je - ook
online - examen. Als je slaagt,
krijg je een prachtig bierdiploma
thuisgestuurd. Dit is een sieraad aan
de muur en een parel op je CV.
Bier proeven - een belangrijk
onderdeel van de opleiding - gaat
gewoon op de ouderwetse manier,
dus niet online. Daarom krijg
je bij aanschaf van de Bierista
Bieropleiding een bierpack met
twaalf verschillende bieren
opgestuurd.

De Bierista Bieropleiding is te
bestellen (ook als cadeau!) op
bierista.nl/bieropleiding. Tot en met
de Week van het Nederlandse Bier
krijg je 10% korting op de prijs van
€ 125,-. De korting claim je met de
code: BieristaWNLB10

“ EXOTISCHE

A R O M A’ S VA N F R U I T I G E
HOPPEN, MET EEN AANGENAME
BITTERHEID EN FRIS DORSTLESSENDE
AFDRONK.”

D E E E R S T E S L O K VA N J E R O E N F R E E

Winnaar van de Brand Bierbrouwwedstrijd 2017

BITTER

ZOET

FRUITIG

Met trots voor u gebrouwen - Geen 18, geen alcohol
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Alcoholvrij bier en
session bieren steeds
meer ingeburgerd
De bierconsument geniet steeds verantwoorder. Mede
ook omdat de keuze in alcoholvrije en -arme bieren, ook
wel de session bieren genoemd, steeds groter wordt.
Dat alcoholvrij bier een belangrijke
en niet meer weg te denken categorie
is binnen het bierlandschap,
laten de resultaten van recente
peilingen zien. Een meerderheid
van 55 procent van de alcoholvrij
bierdrinkers zegt nu (veel) vaker
alcoholvrij bier te drinken dan twee
jaar geleden. Daarnaast heeft de

helft (51%) het gevoel dat er vaker
alcoholvrij bier wordt gedronken
in zijn/haar omgeving. Het
uitgebreide aanbod dient tevens
als stimulans voor degenen die nu
(veel) vaker alcoholvrij bier drinken.
Consumenten verwachten in de
toekomst net zo vaak of zelfs nog
vaker alcoholvrij bier te gaan kopen

ALCOHOLVRIJ BIER STIJGT VERDER

in de winkel (94%) of in de horeca
(90%) te bestellen.

Stijging onder
jongvolwassenen
Cijfers uit het Nationaal
Bieronderzoek (van 2014 tot
2017/2018) laten zien dat de (zelf
gerapporteerde) consumptie van

alcoholvrij/alcoholarm
bier stijgt, vooral onder
jongvolwassenen (25 t/m
34 jaar). (De afgelopen
jaren werd in het Nationaal
Bieronderzoek gesproken
over de categorie
alcoholvrij/alcoholarm.
In de theorie betekent
dit bieren met een
alcoholpercentage
tot 1,2%. In praktijk
bevatten bijna
alle Nederlandse
alcoholholarme bieren
ook 0,0% alcohol.)
In 2014 dronk 4%
van deze groep
alcoholvrij/-arm bier
minimaal 1 keer per maand, in
2018 is dit 17%. Gemiddeld drinkt
14% van de Nederlanders deze
biersoort (in 2014 was dit 7%).
Cees-Jan Adema van Nederlandse
Brouwers: “Dit is een positieve

REDENEN POPULARITEIT ALCOHOLVRIJ BIER

2017

482.310 hl

Smaak en
toenemende variëteit

Verantwoorder
omgaan met alcohol

Steeds breder aanbod

Ideaal als je
nog moet rijden

2010

125.131 hl
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ontwikkeling. Wat ons opvalt is
dat vooral ook jongvolwassenen,
twintigers en dertigers, steeds
vaker voor alcoholvrij bier kiezen.
De consument is steeds bewuster
bezig met de consumptie van bier.
Enerzijds genieten ze van een
mooi glas speciaalbier, maar ze
kiezen er ook bewust voor om af
en toe geen alcohol te drinken.
Alcoholvrij bier is dan een mooi
alternatief.”

Steeds meer keuze
Naast de 0.0 bieren in het pilssegment wagen steeds meer
grote en kleine brouwers zich
aan andere alcoholvrije/-arme
biertypes, zoals weizen, radler
en zelfs IPA. Vorig jaar lanceerder
Heineken onder eigen merk de 0.0,
wat na Buckler toch wel verrassend
was. Inmiddels is er ook een Amstel
0.0 en heeft Brand afgelopen jaar
een Weizen 0.0 gelanceerd. Bavaria
brengt al jaren vele alcoholvrije
varianten op de markt en ook
Grolsch doet lustig mee met een 0.0
pils en sinds kort een Session IPA
van 3,5%. Albert Heijn heeft met
haar merk Brouwers Bier onlangs
een Brouwers 0.0 en 2.5 variant
gelanceerd. Het meest opvallend is
misschien nog wel dat steeds meer
craft brouwers experimenteren met
alcoholvrije en -arme bieren. Zo heeft
VandeStreek uit Utrecht een prachtige
Playground IPA van 0,5% en brouwt
Muifelbrouwerij een Craazy IPA van
0,5%. Daarnaast zie je steeds meer
session ales met smaak verschijnen
van 2,5 tot 3,5% alcohol.

Hertog Jan verrast met
‘Enkel’ en Vatgerijpte
Grand Prestige
Naast Dubbel en Tripel brouwt Hertog Jan sinds kort het ontbrekende
derde bier: Hertog Jan ‘Enkel’, een toegankelijk blond bier met een
licht bittere smaak en 4,5% alcohol. Het bier was al verkrijgbaar bij
horecazaken van ‘Het Hertog Jan Genootschap’ en sinds kort ook
in de supermarkt. Daarnaast introduceerde de brouwer uit Arcen
nieuw Grand Prestige-bier gerijpt op Bourbonvaten, voor het eerst
geïnfuseerd met jeneverbes, vanille en VOC-specerijen.

Iedereen kent de kloosterbieren Dubbel en
Tripel. Ooit werd er in de Abdijen echter ook
een derde bier gebrouwen. Dat was het bier dat
de broeders vooral zelf dronken en dat de abdij
zelden verliet. Vaak lichter en blond speciaalbier,
gebrouwen met een enkele hoeveelheid mout.
Bij Dubbel is dat twee keer, bij Tripel drie keer.
Om deze reeks compleet te maken zochten de
brouwers van Hertog Jan naar een geschikte
receptuur voor het derde bier. Zo brouwden ze
een mooi fris bier dat goed past in de huidige
trend naar lichtere speciaalbieren, zoals de session

bieren. Door het bier droog te hoppen met de
prachtige hopsoorten Ella en Mistral krijgt het die
lekkere fris-bittere smaak.

Vatgerijpt met specerijen
Vorig jaar al introduceerde Hertog Jan vatgerijpte
Grand Prestige bieren. Begin 2018 werden er
nieuwe varianten gepresenteerd, geïnfuseerd
met specerijen. Het gaat opnieuw om Grand
Prestige-bier gerijpt op Kentucky Straight
Bourbon vaten van Amerikaans eikenhout, voor
het eerst geïnfuseerd met jeneverbes, vanille

en VOC-specerijen zoals peper, kruidnagel,
nootmuskaat en kaneel. In de zoektocht naar
nieuwe smaakcombinaties hebben de brouwers
van Hertog Jan nauw samengewerkt met Michelin
chefkok Luc Kusters, wijnsommelier Harold
Hamersma en Bourbonkenner Anne Stokvis. Deze
smaakexpedities zijn vastgelegd in een zesdelige
documentaire, online te zien en o.a. op 24Kitchen,
Discovery Channel en National Geographic.
De Hertog Jan Vatgerijpt-serie telt vier varianten;
Bourbon, Bourbon Jeneverbes, Bourbon Vanille en
Bourbon VOC-kruiden.

.COM
Craft- en speciaalbier. Gewoon thuisbezorgd.

Onze Nederlandse favorieten
IPA’s uit Nederland Pack |16 bieren | € 37,95
Dutch beer Challenge 2018 Pack | 16 bieren | € 37,95
Gratis thuisbezorgd

Geen 18, geen alcohol.

€5
korting

op jouw volgende bestelling!

Ontvang nu €5 korting op jouw volgende
bestelling met de code weeknlbier5

Geldig bij een besteding vanaf €25
Geen 18, geen alcohol.
De kortingscode is geldig t/m 31-07-2018
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Sinds maart 2018 heet Lindeboom
de bierliefhebbers welkom. Een
spiksplinternieuw belevingscentrum is na
jaren van voorbereiding klaar voor gebruik. De
rondleidingen zijn gestart en Lindeboom zet de
deuren van de brouwerij wagenwijd open.

Beleef Lindeboom!
Het heeft even wat voeten in aarde
gehad. Maar toch heeft men bij
Lindeboom niet stil gezeten. Sinds
het overlijden van Willem Geenen
in 2011 is Paul Joosten directeur van
Lindeboom. Inderdaad, de eerste
directeur van buiten de familie, maar
in 2011 is de zoon van Willem, Bernd,
nog veel te jong om het stokje over
te nemen. Nu in 2018 studeert Bernd
nog en zal hij op een later moment
instromen in het in 1870 opgerichte
familiebedrijf. Intussen heeft Paul

Joosten met alle medewerkers
van Lindeboom hun gezamenlijke
plannen in combinatie met de visie
van Willem Geenen voortgezet
en uitgevoerd, een prestatie van
topformaat. Maar voordat we die
plannen toelichten toch eerst maar
even kort een stukje geschiedenis.

Bierkamers
De ideeën voor een nieuw
proeflokaal en bezoekerscentrum
bestonden al enkele jaren, maar de

Paul Joosten

Ook Pint hee$ nu
een eigen app
Je hoort er tegenwoordig niet meer bij als je geen app
hebt. Ook bierconsumentenvereniging Pint lanceerde
onlangs een eigen app. Voorzitter Rianne Joosse legt uit
wat je met de app kunt, en wat er verder allemaal speelt
binnen de oudste biervereniging van Nederland.
“Waarom we een app hebben?”,
begint Rianne. “Omdat we enkele
jaren geleden ons Pint Horecalabel
hebben ingevoerd. We wilden iets
hebben waarin we alle horecazaken
met zo’n label inzichtelijk konden
maken. Dat is de app geworden.
Het geeft bezoekers de gelegenheid
om de horecazaken te beoordelen
en maximaal vijf sterren te geven.
We zijn nu gestart met alle ca.
200 zaken die al zo’n horecalabel
hebben, maar de bedoeling is dat
er meer bij gaan komen.” De app is
gebruiksvriendelijk, je kunt zoeken
op provincie of stad en er is een
link naar de routeplanner op je
smartphone. En er is meer: “Ook
onze festivals van de Pint-regio’s

realisatie ging niet vanzelf, aldus
Paul Joosten. “Samen met al onze
hardwerkende mensen hebben we
brouwzaal en kantoor vernieuwd,
een nieuwe spoelmachine geplaatst
in 2012, een nieuwe in- en
uitpakker en bottellijn in 2017 en
een nieuwe flessenafvulmachine.
Daarnaast hebben we zes nieuwe
cylindroconische tanks geplaatst
waarmee we kunnen gisten en
lageren in één tank. En uiteindelijk
dan de verbouwing van de
bierkamer.” Voor de rondleidingen
kun je kiezen uit drie arrangementen.
Een rondleiding met proefglazen
bier, een rondleiding met proeverij
en een rondleiding met een
bier&food-arrangement. “Dat
derde arrangement is voorzien van
regionale producten, zoals kaas
gemaakt met Gouverneur tripel en
worst gemaakt met Gouverneur
Stout”, zo verklapt Paul. Na
binnenkomst krijgt de bezoeker
in de presentatiekamer boven een
historische film te zien onder het
genot van een eerste glas Lindeboom

Het bier van hier
Met de brouwerij gaat het
ondertussen crescendo, zo weet Paul
haarfijn uit te leggen. “De markt is
natuurlijk heel erg veranderd. Toen

ik hier kwam hadden we acht bieren,
nu vijftien die we onder eigen merken
brouwen. Daarnaast werken we
samen met enkele huurbrouwers om
onze capaciteit uit te nutten en we
hebben de innige samenwerking met
Brouwerij de Prael uit Amsterdam.
Ik denk dat inmiddels een kwart
van onze productie bestaat uit
speciaalbieren, dat groeit hard.” Paul
Joosten heeft het zichtbaar naar zijn
zin in Neer en voelt zich inmiddels
bijna een deel van de familie die
in de Raad van Commissarissen
zit. “Hier in de familiebrouwerij
wordt met passie elke dag opnieuw
gebrouwen. We doen alles zelf, van
brouwen tot commercie en van
logistiek tot evenementen. Werken
hier bij Lindeboom voelt als ware je
eigenaar van de brouwerij. Ik hoop
van harte dat in de nabije toekomst de
5e generatie Bernd snel zijn weg gaat
vinden binnen de brouwerij. Samen
gaan we door richting het 150-jarig
bestaan van Lindeboom en verder.”

De Beerwulf is los
Over het algemeen is men tevreden
over de vereniging en ons magazine.
Sommige leden willen meer
ledenvoordelen en anderen zien nog
wat ‘blinde vlekken’ in Nederland,
regio’s waar we onvoldoende
aanwezig zijn. Onze leden vinden
prijs en kwaliteit in de bierwereld het

staan erin. En in de toekomst willen
we ook de mogelijkheid bieden om
horecazaken die er niet in staan te
beoordelen. Wij kunnen dan een van
onze keurmeesters langs sturen om
die zaak te beoordelen. De app is
gratis te downloaden in de app store
en Google play, je hoeft geen lid te
zijn van Pint”, zo verzekert Rianne.

Enquête
Pint heeft onlangs een enquête
gehouden onder 3500 van de ca.
4500 leden om te vragen naar
tevredenheid en suggesties. Rianne:
“We hadden een respons van 25% en
de uitkomst heeft veel interessante
stof opgeleverd. Zo zijn we nu ook
gestart met een nieuwe website.

Pils, Lindeboom 0.5 of een Radler
2.0 of 0.0. “Geen koffie, we zijn
een brouwerij”, verduidelijkt Paul.
Vervolgens krijgen de bierliefhebbers
uitleg over de brouwerij en start
daarna de rondleiding in groepen
van maximaal 20 personen.
Je passeert onder andere het
brouwerskantoor van Jan Willem
den Hartog en aan het eind kom je
langs de nieuwe winkel met bieren,
merchandise en retro-kleding. Bij
terugkomst in de bierkamer worden
maximaal drie proefglazen bier naar
keuze uitgeschonken. “Er is hier heel
veel toerisme in de regio, het Leudal,
de Peel en de Maas. Iets verderop
is attractiepark Toverland, er is een
Center Parcs, Lommerbergen, er zijn
boottochten. Veel van die toeristen
kunnen straks ook bij Brouwerij
Lindeboom op bezoek.”

Rianne Joosse

belangrijkst, zowel bij de aanschaf
van bier, in de horeca en op festivals.
Ook willen leden meer openheid in
de bierwereld. Wie brouwt wat, voor
wie en waar. Een aantal brouwerijen
is hier al heel open in, maar heel veel
nog niet. Daar zal Pint zich dus voor
blijven inzetten.”

De online bierwebshop
Beerwulf bestaat inmiddels
al weer ruim een jaar.
Vorig jaar begon de online
bierwinkel voortvarend in
Nederland, maar inmiddels
is Beerwulf al in vijf
landen actief. Toch hee! de
organisatie vooral de focus
op thuisland Nederland en
het overtuigende aanbod
aan de Nederlandse
bierliefhebbers.
Acties tijdens ‘De Week’
In de Week van het Nederlandse
Bier geeft Beerwulf 5 euro korting
bij de eerstvolgende bestelling
met de code ‘weeknlbier5’.
Bovendien maakt Beerwulf tijdens
de Week van het Nederlandse
Bier de winnaar bekend van
de onlangs uitgeschreven
brouwerijverkiezing. Natuurlijk
heeft Beerwulf ook weer een Dutch
Beer Challenge-pack met allemaal
Nederlandse winnaars erin van de
wedstrijd van dit jaar. En: er komt
een speciaal bier voor vaderdag,
Kompaan Mentor. Een ode aan
papa. Dus, houd de website www.
beerwulf.nl in de gaten!

30 BROUWERIJDAGEN
1, 2 en 3 juni 2018: NL Brouwerijdagen

OPEN DAGEN BIJ DE BROUWER!
De bierbrouwers van Nederland nodigen je uit.

Op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 mei kun je kennis
maken met de grote diversiteit aan brouwerijen (met
en zonder eigen ketels) in Nederland. Je kunt genieten
van de honderden mooie Nederlandse (speciaal)bieren.
En je ontmoet de brouwers en ontdekt hoe zij gloedvol
praten over hun passie. Let op: de openingstijden en het
programma verschillen per brouwerij, dus check vooraf
de volgende website: www.weekvanhetnederlandsebier.
nl voor de laatste informatie en deelnemers.

Eén weekend in het jaar zijn hun brouwerijen
massaal geopend voor het publiek. Kom langs
en beleef er ter plekke de nieuwe Nederlandse
biercultuur. In 2017 deden er meer dan 100
brouwerijen mee, en dit jaar verwacht de

Nederland heeft zo’n 530 bierbrouwerijen (met en
zonder eigen ketels). En die brouwerijen maken heel
veel verschillende bieren in alle uiteenlopende smaken
en biertypes. Veel mensen hebben bij een brouwerij
het idee van een grote fabriek, maar het leuke van een
brouwerij om de hoek is dat je van heel dichtbij het
ambacht kunt zien. Je kunt met eigen ogen zien dat
brouwers gepassioneerde mensen zijn die zelf aan de
ketels staan, eerlijke ingrediënten toepassen en een mooi
en smaakvol product maken. Je kunt ook zien dat er een
grote groep jonge brouwers is ontstaan van 20 tot 35 jaar,
jonge mensen die goede smaak belangrijk vinden en
zich bewust zijn van wat ze eten en drinken. Daar hoort
ook eerlijk bier bij. Je kunt het allemaal aanschouwen en
proeven tijdens de Nederlandse Brouwerijdagen.

Stichting Week van het Nederlandse Bier
opnieuw zo’n groot aantal. De brouwerijen
stellen hun bierbrouwerij, proeflokaal etc. open
voor het publiek. Ze organiseren brouwdemo’s,
proeverijen en presentaties om het publiek
te informeren over de mooie bieren en grote
variëteit aan smaken die er in Nederland
gebrouwen worden.
Naam

Adres

Postcode

Plaats

Inschrijven via website

1 juni

2 juni

3 juni

Bavaria Brouwerij

Heuvel 5

5737 BX

Lieshout

8

✔

✔

✔

Bierbrouwerij Mommeriete

De Oostermaat 66

7783BX

Gramsbergen

8

8

✔

✔

Stadsbrouwerij De Koperen Kat

Schieweg 15

2627 AN

Delft

✔

✔

✔

✔

Het Brouwdok

Nieuwe Willemskade

8862 RZ

Harlingen

✔

✔

✔

✔

Berghoeve Brouwerij

Achteres 15

7683 SX

Den Ham

8

✔

8

✔

Muifelbrouwerij

Vikingenweg 5

5349 BT

Oss

8

✔

✔

✔

Bierderij Waterland

Galgeriet 4

1141 GK

Monnickendam

✔

✔

✔

✔

Brouwerij Poesiat & Kater

Polderweg 648

1093KP

Amsterdam

✔

✔

✔

✔

Brouwerij Kraan

Overtocht 6

2411 BV

Bodegraven

✔

✔

8

✔

Beerze

Jan Smuldersstraat 26

5512 AZ

Vessem

8

8

✔

✔

Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij

Molendijk 11

7721AB

Dalfsen

8

✔

8

✔

Gerlachus Bierbrouwerij & Whiskystokerij

Burgemeester A Campostraat 17

6336BN

Hulsberg

8

8

✔

✔

Brouwerij Dampegheest

Achterweg 22

1906 AG

Limmen

8

✔

8

✔

Bierbrouwerij Maallust

Hoofdweg 140

9341 BL

Veenhuizen

✔

✔

✔

✔

De Volle Maat

Asschatterweg 233

3831 JP

Leusden

✔

✔

8

✔

De Noord-Hollandse Bierbrouwerij

Lagendijk 7a

1911 mt

Uitgeest

8

8

✔

8

Brouwerij Maximus

Pratumplaats 2A

3454 NA

UTRECHT

✔

✔

✔

✔

Butcher's Tears

Karperweg 45

1075LB

Amsterdam

✔

✔

✔

✔

Brouwerij Eembier

Havenstraat 5 b

8081 GN

Elburg

8

✔

✔

✔

Brouwerij Kleiburg

Hullenbergweg 6

1101 BL

Amsterdam-Zuidoost

✔

✔

8

✔

Brouwerij De 7 Deugden

Akersluis 8D

1066 EZ

Amsterdam

8

✔

8

✔

Brouwerij Hoop

Lagedijk 69

1544 BC

Zaandijk

✔

✔

✔

✔

Vandeoirsprong

Koestraat 20

5688AH

Oirschot

8

✔

✔

✔

Brouwerslokaal/Dutch Bargain

Markt 30

4503 AH

Groede

✔

✔

✔

✔

Jonge Beer Brouwerij

Fabrieksweg 14

7902 NM

Hoogeveen

8

✔

8

✔

Leidsche Bierbrouwerij

Flevoweg 6 B

2318BZ

Leiden

8

✔

✔

✔

kompaan

saturnusstraat 55

2516ae

den haag

8

8

✔

✔

WEEK VAN HET

NEDERLANDSE
BIER
Naam

Adres

Postcode

Plaats

Brouwtoren

Binderskampweg 29-U31

6545CA

Bourgogne Kruis

Wilhelminakanaal-Zuid 102/104

Brouwerij De Vis

31

Inschrijven via website

1 juni

2 juni

3 juni

Nijmegen

8

✔

✔

✔

4903 RA

Oosterhout

8

✔

✔

✔

Louis Pasteurstraat 4F-H

1821 BL

Alkmaar

8

8

✔

✔

Amelander bierbrouwerij

Smitteweg 6

9162 EC

Ballum

8

✔

8

✔

De Noord-Hollandse Bierbrouwerij BV

Lagendijk 7A

1911 MT

Uitgeest

8

8

✔

✔

Rigtersbier B.V.

Alsteedseweg

7481RW

Buurse

8

✔

8

✔

Walhalla

Spijkerkade 10

1021JS

Amsterdam

8

8

✔

✔

Burg Bier Brouwerij

Putterweg 45

3851 GB

Ermelo

8

✔

8

✔

Brouwerij Boegbeeld

Uilenburg 1

5211 EV

's-Hertogenbosch

✔

✔

✔

✔

Oedipus Brewing

Gedempt Hamerkanaal 85

1021KP

Amsterdam

✔

✔

✔

✔

Brouwerij Frontaal

Veilingkade 9-A

4815 HC

Breda

8

✔

8

✔

Woerkumer Bier

p/a Pannekoekenboot - Schapendam 7

4285 XA

Woudrichem

8

✔

8

✔

Swambacchus

Korte Brouwersstraat 3

6658 AC

Beneden-Leeuwen

8

8

✔

✔

Steffelaar Bier

Industrieweg 93

3044AS

Rotterdam

✔

✔

8

✔

Stadsbrouwerij Eindhoven

Bleekweg 1

5611 EZ

Eindhoven

✔

✔

✔

✔

De Prael

Oudezijds Voorburgwal 30

1012 GD

Amsterdam

✔

✔

✔

✔

Brouwerij Egmond BV

Weg overde Bisschop 1B

1934 CS

Egmond aan de Hoef

✔

✔

✔

✔

Gulpener Bierbrouwerij

Rijksweg 19a

6271 AE

Gulpen

8

8

✔

✔

Grolsche Bierbrouwerij

Brouwerslaan 1

7548XA

Enschede

✔

✔

8

✔

Othmar

Commanderieplein 6

7631 EA

Ootmarsum

8

✔

✔

✔

Brouwhuys ReuZ (Reuzenbieren)

Heizenschedijk 1

5066 PL

Moergestel

✔

✔

✔

✔

Bierbrouwerij Wentersch

Groenloseweg 75, 75

7101 AD

Winterswijk

✔

✔

✔

✔

Jopen Brouwerij

Emrikweg 21

2031 BT

Haarlem

8

✔

8

✔

Rockin' Ludina

Aarhusweg 5-19

9723 JJ

Groningen

8

8

✔

✔

't Kuipertje

Appeldijk 18

4161 BH

Heukelum

✔

✔

✔

✔

Bierbrouwerij De Roos

Sint Sebastiaanstraat 4

5081 ZG

Hilvarenbeek

8

✔

8

✔

Het Vaghevuur

Franse Plaats 1

6511 VS

Nijmegen

8

8

✔

✔

HillDevils Beers

Plantagebaan 103

4725RB

Wouwse Plantage

8

✔

✔

✔

Corviri Brouwerij

Hoge Hereweg 33

9756 TG

Glimmen

✔

✔

✔

✔

Brouwerij de Hemel

Franseplaats 1

6511VS

Nijmegen

8

✔

✔

✔

Hertog Jan

Kruisweg 44

5944EN

Arcen

✔

✔

✔

✔

Nevel Artisan Ales

Waalbandijk 8D

6663 MJ

Nijmegen

8

✔

8

✔

Brouwerij D'n Draok

Nederhof, 3a

5228CB

Berlicum

✔

✔

8

✔

UTHOKA Brouwerij

Nederhof 3a

5258CB

Berlicum

✔

✔

8

✔

Oersoep

Waalbandijk, 14d

6541 AJ

Nijmegen

8

✔

✔

✔

Slot Oostende/Emelisse

Singelstraat 5

4461HZ

Goes

✔

✔

✔

✔

Brouwerij Julius

De Liesbosch 14 F

3439 LC

Nieuwegein

✔

8

8

✔

Brouwerij Huttenkloas

Ootmarsumseweg 95

7665 RW

Albergen

8

✔

✔

✔

De Leckere

Molensteyn 3-D

3454 PT

De Meern (U)

✔

✔

8

✔

brouwerij Klein Duimpje

Hyacintenlaan 2A

2182DE

Hillegom

✔

✔

✔

✔

Terschellinger Bieren

Baaiduinen 32

8884HJ

Baaiduinen

✔

✔

✔

✔

Bierbrouwerij Noarder Dragten

De Bolder 76

9206 AR

Drachten

8

8

✔

8

Grutte Pier Brouwerij

Slauerhofweg, 9

8912 BH

Leeuwarden

8

8

✔

8

ALTIJD FIJN

ALS ER IETS TE

KIEZEN VALT

Met een assortiment van méér dan 500 speciaalbieren wordt
Mitra met recht bierspecialist genoemd. Mocht je jouw favoriete
bier niet in je Mitra drankenspeciaalzaak aantreﬀen, vraag er
dan naar bij de slijter of kijk op Mitra.nl.
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Geen 18, geen alcohol

