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Bewust
kiezen
voor bier

Nederlanders kiezen bewuster en vaker
voor bier. De verkoop van alcoholvrij
bier is met ruim 30 procent in 2018 nog
veel harder gestegen dan in voorgaande
jaren. Speciaalbier zit ook nog altijd
in de lift en liet vorig jaar eveneens
dubbele cijfers groei zien. Opvallend
daarbij is het snel toenemende aanbod
van laag-alcoholische speciaalbieren.
Lees meer over de bierfeiten en -cijfers op
pagina 5 in deze krant.
BIERBROUWSET
INCLUSIEF BIERPAKKET

OM ZELF 15 LITER
BIER TE BROUWEN

ZIE PAGINA 14>>

Geniet van nieuwe bieren
Tijdens de Week van het Nederlandse Bier komen er weer veel nieuwe
bieren op de markt. Zo komen bijvoorbeeld Brand en Bavaria met een
0.0% IPA en komen Budels en Brand met een friszure Gose. Lindeboom
introduceert een Saison limited edition. En vele craftbrouwers
experimenteren er op los met nieuwe bieren en collabs. Je leest er alles
over in de krant.

26 mei
16 mei t/m
2019

Let op de

Veel activiteiten
tijdens Week van het
Nederlandse Bier

ambassaDEURsticker!
Alle organisaties die
een goedgekeurd
evenement hebben
aangemeld, ontvangen
per post een ronde
ambassadeurssticker die
men op raam, deur en
dergelijke 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.

Behalve het indrukwekkende
openingsfestival op 16, 17 en
18 mei en de Nederlandse
Brouwerijdagen op 24, 25 en
26 mei, worden in de dagen
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
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

76 winnende bieren na
5e Dutch Beer Challenge

Op woensdag 20 maart 2019 werd
in Rotterdam de vijfde editie
van de ‘Dutch Beer Challenge’
georganiseerd. 146 Nederlandse
brouwerijen hebben
gezamenlijk 441 verschillende
bieren ingestuurd om deel te
nemen aan deze Nederlandse
bierwedstrijd. 47 Nederlandse
onafhankelijke bierexperts en
-keurmeesters en internationale
specialisten hebben de 441
ingezonden Nederlandse bieren
op 20 maart in Arminius Congresen Debatcentrum te Rotterdam
blind geproefd in 25 verschillende
biercategorieën. Tijdens de
prijsuitreiking in Theater Kantine
Walhalla in Rotterdam op 18
april jl. werden de 76 winnende
bieren bekend gemaakt. In totaal
zijn er 21 gouden, 26 zilveren en

29 bronzen bieren uitverkozen.
De Mitra Award ‘Het Beste Bier
van Nederland 2019’ zal bekend
gemaakt worden tijdens het
openingsfestival van de Week
van het Nederlandse Bier op 16
mei 2019 in De Grote Kerk in Den
Haag. Lees meer over de DBC op
pagina 6/7.

Heb jij ‘m al?
Haal je officiële
Bierdiploma

Zie pagina 28

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18 geen alcohol.
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speciaalbier nog steeds. En wordt er ook nog steeds veel mooi pils gedronken. Zie ook het
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artikel over de biercijfers in Nederland in deze krant. Bier is hip, hot en happening. De Week
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vaker te wagen aan het maken van smaakvol alcoholvrij bier, hoe moeilijk dat ook is.

van het Nederlandse Bier, een platform van alle partijen uit de bierwereld in Nederland,
zegt dit al acht jaar. En gaat hier ook mee door. Want Nederlands bier is niet alleen
kwalitatief stabiel en wereldwijd verkrijgbaar, maar vooral ook origineel en vernieuwend.
Van 16 tot en met 26 mei 2019 kun je daar weer volop van genieten bij de brouwers zelf,
in de horeca, retail en waar dan ook. Maar vergeet het niet: Nederlands bier, onze trots, is
het gehele jaar te genieten. Los van ‘De Week’. Deze achtste krant ter gelegenheid van ‘De
Week’ geeft een dwarsdoorsnee van alles wat er gebeurt. Vertel het door, geef de krant ook
aan anderen en laat zoveel mogelijk mensen kennis maken met onze rijke Nederlandse
biercultuur. Veel lees- en drinkplezier, met mate(n)!

Fedor Vogel
Uitgever / hoofdredacteur

Wat is
Nederlands bier
Nederland kent ruim 650 verschillende brouwerijen waar
gepassioneerde brouwers aan de ketels staan of ergens ketels
huren om hun bier te brouwen. Ze zijn verdeeld over alle
provincies. Er zijn grote wereldwijde concerns bij, maar ook hele
kleine ambachtelijke brouwerijen, die het niveau van de badkamer
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De Krant van de Week van het Nederlandse Bier
is de officiële krant ter gelegenheid van de achtste
Week van het Nederlandse Bier van 16 t/m 26 mei
2019 en is bedoeld om een dwarsdoorsnede te geven
van de Nederlandse biercultuur en een zo actueel
mogelijk overzicht van alle activiteiten in de Week
van het Nederlandse Bier.
De krant wordt gratis verspreid onder brouwerijen
in Nederland, te weten de leden van Nederlandse
Brouwers, de leden van CRAFT (voorheen Klein
Brouwerij Collectief) en de onafhankelijke
brouwers, alsmede de leden van de Alliantie
van Biertapperijen (ABT), de betere biercafés en
horecalocaties en alle drankenhandels van MITRA.
Bovendien wordt deze krant verspreid via de
supermarkten van Albert Heijn. Daarnaast wordt
de krant gratis toegestuurd aan alle abonnees
van Bier! magazine. Tijdens het Nederlands
Bierproeffestival van de Week van het Nederlandse
Bier op 16, 17 en 18 mei 2019 wordt het magazine
gratis uitgedeeld.
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net ontgroeid zijn. Er zijn brouwerijen die alleen voor het eigen
café brouwen, en waar je naar toe moet gaan om het bier te
kunnen proeven. Maar er zijn ook brouwerijen op meer of minder
zichtbare locaties die hun bier op fles of blik afvullen, zodat je er
ook thuis van kunt genieten.
Met zoveel eigenzinnige brouwers is het niet verbazend dat er een
grote variëteit aan smaken is ontstaan. Natuurlijk blijft pils, in vele
soorten en maten, het meest gedronken bier in ons land. Dat bier
heeft gezelschap gekregen van nieuwe uitvindingen als session IPA,
herontdekkingen van oude bierstijlen als gruitbier (of Kuitbier),
of Nederlandse vertalingen van oorspronkelijk buitenlandse
bierstijlen als Weizen, tripel of IPA (Indian Pale Ale) en Saison. Ieder
seizoen brengt zijn eigen bieren: van zware winterbieren, via blonde
lentebocken en frisse zomerbieren tot het bekendste en meest eigen
seizoensbier van Nederland: herfstbock. Er zijn doordrinkbieren en
genietbieren, bieren die het uitstekend passen bij de maaltijd, een
lekker stuk kaas of juist op een zonnig terras. Het snelst groeiende
biertype van de laatste jaren is ongetwijfeld het segment alcoholvrij
en alcoholarm bier. Ontdek het allemaal en laat je verrassen door
wat het Nederlands bier aan diversiteit te bieden heeft.

Jarige in
een nieuw jasje

ADVERTENTIE 1111 BAVARIA

Tijdens het 300e jaar van het bestaan van brouwerij Bavaria steken we alle Bavaria producten
in een nieuw jasje. Op deze verpakking staan de unieke elementen van brouwerij Bavaria centraal:
10.000 jaar gezuiverd mineraalwater uit eigen bron, onze eigen mouterij en de familie.
Waar brouwambacht al generatie op generatie wordt doorgegeven.

Zo.

Al sinds 1978...

Verbeterde
receptuur

Nieuw

Bavaria 0.0% IPA

Is Bavaria dé pionier op het gebied van alcoholvrij bier.
In 1978 introduceerden we als eerste grote Nederlandse brouwer
een alcoholvrij bier: Bavaria Malt. Deze ruim 40 jaar brouwervaring ligt
ten grondslag aan de introductie van Bavaria 0.0% IPA. Een smaakvol
0.0% bier met een hoppig karakter. Gebrouwen met 4 soorten hop.
In de geur en smaak zijn tropisch fruit en citrus duidelijk herkenbaar.

Geen 18, geen alcohol.
x61367-bavaria-adv-weekvhnlbier-265x390mm.indd 1
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VOORWOORD

2017*

Groei

12.269.051

11.935.305

2,8 %

9.957.687

9.928.395

0,3 %

- Speciaal

1.294.171

1.174.089

10,2 %

- Biermix

378.690

350.511

8,0%

- Alcoholvrij

638.503

482.310

32,4%

24.911.530

24.313.924

Totale markt
- Pils

NEDER
LANDSE

Something new, something old
Productie
Import

1.955.785

1.877.335

Export

14.598.264

14.255.954

5

De Week van het Nederlandse Bier is inmiddels een vertrouwd fenomeen. Vertrouwd omdat we dit
jaar alweer de 8e editie vieren en wel van 16 mei t/m 26 mei. En het nieuwe? Dat het dit jaar voor
het eerst aan mij de eer is om dit prachtige initiatief voor te zitten. Ik heb de voorzittershamer
STIJGING CONSUMPTIE 0.0 BIER VERSNELT
overgenomen van Henri Reuchlin, die de eerste zeven jaar het stichtingsbestuur heeft voorgezeten.
We bedanken hem enorm voor zijn bijdragen en gelukkig blijft hij deel uitmaken van ons bestuur.
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.

Diversiteit en complexiteit van
smaken en soorten bier onder de
aandacht van het bierdrinkende
publiek brengen. Elk bier en
elke brouwerij heeft zijn eigen
verhaal. Dát dragen we uit tijdens
‘De Week’. En dat doen we door
gedurende ‘De Week’ tientallen
activiteiten door heel het land te
organiseren. Met als gemene deler
de liefde voor bier. Dát is wat ons
verbindt, brouwers onder elkaar én
de brouwer en de consument.
Nederland is een mondiale speler
daar waar het bierbrouwen betreft.
En daar mogen we best trots op zijn.
Waar ter wereld je ook bent, de kans
is erg groot dat je op een bierkaart
onder het hoofdstuk ‘Premium
Beers’ een Nederlandse Pilsener
vindt. Of een alcoholvrije variant
daarvan. Of een speciaalbier. Niet
alleen van grote brouwerijen,
maar steeds meer ook van de
Nederlandse Craft-brouwerijen.

Het vervult mij altijd met een soort
van chauvinistische trots; daar waar
een klein landje groot in kan zijn.
Bier dus!
Speciaalbier heeft inmiddels een
vaste plek in het (inter)nationale
bierlandschap ingenomen. Naast
de uiterst professionele ‘grote’
brouwerijen kent Nederland een
flink aantal lokale, onafhankelijke
brouwerijen. Eigenzinnig, gedurfd
en experimenteel, daar staat deze
deelsector veelal om bekend. De
toenemende professionalisering
bij een belangrijk deel van deze
brouwerijen zal ervoor gaan zorgen
dat u als bierdrinker blijvend kan
genieten van een bier zoals een bier
behoort te zijn; in balans, zuiver en
zonder toevoegingen, smaakvol.
Craft-brouwerijen brengen het
brouwen van bier ook dicht bij het
publiek, je kunt in veel gevallen
de brouwer daadwerkelijk aan het
werk zien.

De vraag om alcoholvrij dan
wel alcoholarm bier neemt toe.
Maar dan wel een variant die
mooi in balans is, zuiver, zonder
toevoegingen, met véél smaak,
eigentijds en wellicht een tikje
eigenzinnig.
De Week van het Nederlandse Bier
promoot de veelzijdigheid van het
kwaliteitsproduct bier. Of het nu om
een prachtige klassieker gaat, een
excentriek experiment en alles wat
daar tussen zit, u als bierdrinker
kan wat ons betreft met volle
teugen genieten van al het moois
dat de Nederlandse bierbrouwers te
bieden hebben!
Ik wens u dan ook veel bierplezier
toe, en niet alleen tijdens deze Week
maar nog heel lang daarna!
Dyann van Alderen
Voorzitter Stichting Week van het
Nederlandse Bier

Jaarcijfers brouwers: meer
bier met minder alcohol
Nederlanders kiezen bewuster en vaker voor bier. De verkoop van alcoholvrij bier is met ruim 30 procent in 2018 nog veel harder gestegen
dan in voorgaande jaren. Dit blijkt uit de jaarlijkse bierconsumptiecijfers van Nederlandse Brouwers. Speciaalbier zit ook nog altijd in de lift
en liet vorig jaar eveneens dubbele cijfers groei zien. Opvallend daarbij
is het snel toenemende aanbod van laag-alcoholische speciaalbieren.
Deze groei van speciaalbieren en 0.0 zijn de belangrijkste drijvers van
de met bijna 3 procent gestegen bierconsumptie in Nederland.
Groei 0.0 bier in volgende
versnelling
Afgelopen jaren konden met 17,9
procent (2016), 24,7 procent (2017)
al spectaculaire groeipercentages
van alcoholvrij bier worden
gerapporteerd. In 2018 heeft
deze trend een substantiële
versnelling ingezet. Sinds 2010 is
de consumptie van 0.0 bier ruim
vervijfvoudigd. Cees-Jan Adema,
directeur Nederlandse Brouwers:
“Na al een aantal jaren dubbele
cijfers in de plus zou je misschien
denken dat de groei wel een keer
wat stabiliseert, maar we zien juist
een ongekende versnelling met
deze stijging van 32,4 procent.”
Inmiddels is 1 op de 20 genuttigde
bieren al alcoholvrij.

Ook laag-alcoholische
speciaalbieren in
opkomst

Nederlandse Brouwers voorspelt
dat de trend van bewust genieten
hard gaat doorzetten en zich
zal vertalen in verdere groei en
verbreding van 0.0. Adema: “We
zien ook steeds meer aanbod van
alcoholvrije en laag-alcoholische
speciaalbieren. Van 0.0 bockbier
en IPA, tot Weizeners en session
IPA rond de 3%. Het wordt voor
de consument steeds leuker en
gemakkelijker om in die categorie
lekkere bieren te proeven. Dit
sluit aan bij zowel de trend
van het steeds verantwoorder
omgaan met alcohol en de
dalende alcoholconsumptie, als de
populariteit van speciaalbier.”

Consumptie speciaalbier
gestegen

De alsmaar toenemende
populariteit van speciaalbier komt
tot uitdrukking in een met 10,2
procent gestegen consumptie
over 2018. “Steeds meer
keuzemogelijkheid in smaak en
alcoholpercentage zijn belangrijke
drijvers. Speciaalbieren zijn vaak
bijzondere streekproducten en ook
dat wordt gewaardeerd. Verder
is foodpairing met bier in zwang,
want daarvoor is het brede
smakenpallet van speciaalbieren
uitermate geschikt. Allemaal
factoren die deze categorie verder
doen groeien”, aldus Adema.

2010

2016

2017

2018

+24,7%

+32,4%

Nederlandse
Brouwers stáát
voor de biersector
12,5
38,7
48,2
63,8 heeft in
Nederlandsemiljoen
Brouwers
Nederlandse
Brouwers
miljoen liter
miljoen liter
miljoen liter
liter
2015 haar verenigingsstructuur
telt tien leden, die
aangepast, waardoor nieuwe
samen ruim 90 procent
brouwers zich eenvoudiger aan
van de bierproductie
STEEDS MEER
kunnen sluiten. Lange tijd stond
in Nederland
het aantal leden van
Nederlandse
NEDERLANDERS
DRINKEN
ALCOHOLVRIJ
BIER
vertegenwoordigen.
Brouwers op acht: AB InBev, Alfa

Brouwerij, Budelse Brouwerij,
Grolsch, Gulpener Bierbrouwerij,
Heineken Nederland, Lindeboom
Bierbrouwerij en Royal Swinkels
Family Brewers. Daar zijn sinds
2015 de Texelse Bierbrouwerij en
sinds 2016 Brouwerij De Leckere
bij gekomen.

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.

NEDERLAND KIEST VAKER
EN BEWUSTER VOOR BIER

KERNCIJFERS NEDERLANDSE
BROUWERS
NEDERLANDERS
HOUDEN VAN SPECIAALBIER
2018*
Totale markt
- Pils

2017*

Groei

12.269.051

11.935.305

2,8 %

9.957.687

9.928.395

0,3 %

1.174.089

10,2 %

+10,2%

- Speciaal

1.294.171
stijging in 2018

- Biermix

378.690

350.511

8,0%

- Alcoholvrij

638.503

482.310

32,4%

24.911.530

24.313.924

Productie
Import

1.955.785

1.877.335

Export

14.598.264

14.255.954

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.

Consumptie speciaalbier opnieuw gestegen

STEEDS
BREDER0.0
AANBOD
STIJGING
CONSUMPTIE
BIER VERSNELT
SPECIAALBIER MET MINDER ALCOHOL
Trend: Nederlanders genieten steeds bewuster
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12,5

miljoen liter

2016

38,7

miljoen liter
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2018

+24,7%

+32,4%

48,2

miljoen liter

63,8

miljoen liter

Totale biermarkt
in de plus

de binnenlandse consumptie.

is vooral toe te schrijven aan
de hiervoor genoemde plussen
die 0.0 en (laag-alcoholische)
speciaalbieren laten zien. Ook de
export nam toe en overstijgt met
een aandeel van 60 procent van
de totale productie ruimschoots

typisch Nederlands, hoogwaardig
product. Maar ook als toonbeeld
van innovatie en nieuwe
smaken. Een combinatie die
past bij mondiaal toenemende
belangstelling voor speciaalbier.”

STEEDSCees-Jan
MEER Adema: “Ons bier
wordt ook in het buitenland
De totale Nederlandse biermarkt
NEDERLANDERS DRINKEN
ALCOHOLVRIJ BIER
gewaardeerd. Van oudsher, als
stijgt met 2,8 procent. Deze groei

6 DUTCH BEER CHALLENGE

76 WINNENDE BIEREN NA
E
5 DUTCH BEER CHALLENGE

Op woensdag 20 maart 2019 werd in Rotterdam de vijfde editie van de ‘Dutch Beer Challenge’ georganiseerd. 146 Nederlandse brouwerijen hebben gezamenlijk 441 verschillende bieren ingestuurd
om deel te nemen aan deze Nederlandse bierwedstrijd. Tijdens de prijsuitreiking in Theater Kantine Walhalla in Rotterdam op 18 april jl. werden de 76 winnende bieren bekend gemaakt. De Mitra
Award ‘Het Beste Bier van Nederland 2019’ zal bekend gemaakt worden tijdens het openingsfestival van de Week van het Nederlandse Bier op 16 mei 2019 in De Grote Kerk in Den Haag.
In totaal zijn er 21 gouden, 26 zilveren en 29 bronzen
bieren uitverkozen. Grote winnaars zijn Jopen met 7
medailles, Hertog Jan met 6, Uiltje Brewing Company
met 5, Trappistenbrouwerij De Koningshoeven (La
Trappe) met 4 en Swinkels Family Brewers en Bird
Brewery (beiden met 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
BrouwerijBelgica, De Naeckte Brouwers, Amsterdam
Brewboys, Brouwerij Vandeoirsprong, Brouwerij
Egmond, Brouwhoeve en Crooked Spider. La Trappe en
Uiltje Brewing Company zijn de enige twee brouwerijen
met 2 gouden medailles.

Verschillende biertypen

47 Nederlandse onafhankelijke bierexperts en
-keurmeesters en internationale specialisten hebben
de 441 ingezonden Nederlandse bieren op 20 maart
in Arminius Congres- en Debatcentrum te Rotterdam
blind geproefd in 25 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,
rookbier en ook de categorie alcoholvrij/alcoholarm.
Het aantal brouwerijen in Nederland is afgelopen jaren
opnieuw gegroeid tot ruim 650 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. Drankenhandel Mitra heeft
zich als hoofdsponsor verbonden aan de Dutch Beer
Challenge. De uit te reiken Nederlandse Bierprijzen
dragen dan ook de naam van Mitra.

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).
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
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Alle Dutch Beer Challenge
winnaars van 2019
Categorie Blond : Pils

Categorie Blond : Tripel

Gold

Gold

Oedipus Pilsner | Brewed
by Oedipus Brewing
Silver Bavaria Premium Pilsener
| Brewed by Swinkels
Family Brewers
Silver Lindeboom Pilsener |
Brewed by Lindeboom
Bierbrouwerij B.V.
Bronze Alfa Edel Pils | Brewed
by Meens Brouwerij BV

La Trappe Tripel | Brewed
by Bierbrouwerij de
Koningshoeven B.V.
Silver Zeezuiper | Brewed by
Scheldebrouwerij BV
Bronze Abt Tripel | Brewed by
Stichting Berne Abdijbier
Bronze Road Trip | Brewed by
DAVO Bieren BV

Categorie Blond : Saison

Categorie Amber Ale : Pale
ale/Speciale Belge

Gold

Gold

Wittekop | Owned by
Brouwerijbelgica.nl
Silver ReuZ Saison | Brewed by
Reuzenbieren B.V.
Bronze Datisandere Koekoek |
Owned by Bird Brewery

Categorie Blond : Licht
blond

Feeks | Brewed by
Naeckte Brouwers
Bovenkerk B.V.
Silver Pandora | Owned by
Brouwerij Maximus B.V.
Bronze PUNT Blond | Owned by
Heineken Nederland

Gold

Categorie Blond : Blond-/
Meibock

La Trappe Blond | Brewed
by Bierbrouwerij de
Koningshoeven B.V.
Silver Brand Lentebock
| Brewed by Brand
Bierbrouwerij
Bronze Hertog Jan Lentebock |
Brewed by AB InBev

Gold

Categorie Blond : Zwaar
blond

Duits & Lauret Extra
Blond | Owned by
Brouwerij Duits & Lauret
Silver Gajes | Owned by Bruut
Bier
Bronze Hertog Jan Winterbier |
Brewed by AB InBev

Gold

Amsterdam Pale Ale |
Owned by Amsterdam
Brewboys
Silver Fuut Fieuw | Owned by
Bird Brewery
Bronze Jopen Jacobus RPA |
Brewed by Jopen BV
Bronze Texels Vuurbaak |
Brewed by Texelse
Bierbrouwerij

Categorie Amber Ale : IPA

Bird of prey IPA |
Brewed by Uiltje Brewing
Company B.V
Silver Jopen Mooie Nel IPA North Sea IPA | Brewed
by Jopen BV
Bronze IPAAP | Owned by PAAP
Bier Broeders
Gold

Categorie Amber Ale :
Double/Imperial
IPA

Dr. Raptor | Brewed by
Uiltje Brewing Company
B.V
Bronze Cascade green sweater |
Brewed by Uiltje Brewing
Company B.V
Bronze Shakti DIPA | Brewed by
Walhalla Craft Beer
Gold

Categorie Donker : Licht
Donker

Dubbel Vandeoirsprong
| Brewed by Brouwerij
Vandeoirsprong
Silver Naeckte Non | Brewed
by Naeckte Brouwers
Bovenkerk B.V.
Bronze Darkness | Brewed by
DAVO Bieren BV
Bronze Dubbel | Brewed by
Brouwerij Noordt
Gold

Categorie Donker : Bock/
Dubbelbock

Sancti Adalberti
Abdijbock | Brewed by
Brouwerij Egmond BV
Silver Opperbock | Owned by
Brouwerij Leeghwater
Bronze IJsbok | Owned by SNAB
Bierbrouwers
Gold

Categorie Donker : Dark/
Black IPA

Silver HN.03 | Owned by
Hoorns Nat
Bronze Little Black Dress |
Brewed by Uiltje Brewing
Company B.V

Categorie Donker : Stout/
Porter

Brouwhoeve Stout |
Brewed by Brouwhoeve
Silver Duits & Lauret
Winterstout | Owned by
Brouwerij Duits & Lauret
Silver Nero | Owned by
Bierfabriek
Bronze All Black | Owned by
Stanislaus Brewskovitch
BV
Gold

Categorie Donker :
Gerstewijn (Barley
Wine)

Categorie Innovatie/
speciaal :
Houtgelagerd

Gold

Gold

Hertog Jan Grand Prestige
Vatgerijpt Bourbon 2018 |
Brewed by AB InBev
Silver Hertog Jan Vatgerijpt
Rutte 2019 | Brewed by
AB InBev
Silver Hertog Jan Vatgerijpt
Zuidam 2019 | Brewed by
AB InBev
Bronze La Trappe Quadrupel |
Brewed by Bierbrouwerij
de Koningshoeven B.V.

Categorie Donker :
Imperial Stout

Russian Imperial Stout |
Brewed by Crooked Spider
Silver Stevige Stout Dijk Bier |
Brewed by Dijk Bier
Bronze Bronckhorster Curiosité |
Brewed by Bronckhorster
Brewing Company
Gold

Categorie Innovatie/
speciaal : Rook

Smoked Porter | Brewed
by Brouwerij Martinus
Silver Jopen Witte Rook |
Brewed by Jopen BV
Bronze Robertus Rauch | Brewed
by Sallandse Landbier
Brouwerij
Gold

Categorie Innovatie/
speciaal : Speciaal
(minder dan 6 ABV)

Silver Jopen Dubbel Wit |
Brewed by Jopen BV
Bronze Texels Seumerfeugel
| Brewed by Texelse
Bierbrouwerij BV

Alm | Brewed by
Brouwerij Nevel
Silver Winter Warming
Chocolate Porter | Brewed
by Brouwerij Hoop
Bronze Jopen Wheat Impact
|Brewed by Jopen BV
Bronze Postiljon | Brewed by
Brouwerij Dampegheest

Categorie Tarwe-/
Granenbier :
Weizen

Categorie Innovatie/
speciaal : Speciaal
(meer dan 6 ABV)

Categorie Tarwe-/
Granenbier :
Witbier

Silver Hertog Jan Weizener |
Brewed by AB InBev
Bronze La Trappe Witte Trappist
| Brewed by Bierbrouwerij
de Koningshoeven B.V.

Categorie Donker : Zwaar
donker

Categorie Innovatie/
speciaal : Fruit

Gold

Gold

Zundert Trappist
10 | Brewed by
Trappistenbrouwerij de
Kievit bv
Silver Bolwerck 10 | Brewed by
Wilskracht Stadsbrouwerij
Ravenstein
Bronze Zwaar Geschut
Quadrupel | Brewed by
Brouwersnös BV

GROM BBA | Owned by
Brouwerij Bliksem
Silver Moordenaartje
springbank BA | Brewed
by Kont van het PaardBrielsch Brouwersgilde
Bronze Rust | Brewed by
Brouwerij Nevel

Luxe Frambozen Stout |
Owned by Lux Brewery
Silver Troost Club Tropicana
| Brewed by Brouwerij
Troost
Bronze Jopen ApriGose | Brewed
by Jopen BV

Gold

Waerse Brut | Brewed by
De Brouwschuur
Silver Uiltje bar: 3Y Anniversary
icebock | Brewed by Uiltje
Brewing Company B.V
Bronze Datsmaaktnaar Meerkoet
| Owned by Bird Brewery
Gold

Categorie Innovatie/
speciaal :
Alcoholvrij/
Alcoholarm

Jopen NON IPA | Brewed
by Jopen BV
Silver Bavaria 0.0% IPA |
Brewed by Swinkels
Family Brewers
Bronze Bavaria 0.0% Original
| Brewed by Swinkels
Family Brewers
Gold
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Beerwulf en
The SUB gaan
samen de
markt op
Opmerkelijk nieuws
van Beerwulf en The
SUB: deze twee online
bedrijven zijn sinds april
samen opgegaan in één
nieuw bedrijf. Onder de
naam Beerwulf.com kun
je straks in meer dan tien
landen binnen Europa
online bier kopen op fles,
blik én in 2-liter fustjes
(torps) voor The SUB.
Heineken support al enige tijd twee
online bedrijven: één gericht op
bier in fles en blik, één gericht op
een thuistapsysteem met de daarbij
behorende kleine fustjes. De eerste
heet Beerwulf en opereert via een
webshop inmiddels in vijf Europese
landen. De andere heet The SUB
en opereert al in tien landen. Beide
bedrijven zijn onlangs samengegaan
met als doel versneld het aanbod

uit te rollen naar meer landen. Marc
Scholten was al marketing manager
van Beerwulf en is sinds kort Chief
Marketing Officer (CMO) van de
nieuwe gefuseerde organisatie.
Marc:
“Het zijn twee bedrijven van ca. 40
medewerkers die in elkaar opgaan
met uiteindelijk zo’n 75 man die
overblijven. De samenwerking biedt
veel voordelen. Zo wilden we meer
assortiment op de fusten, in een
open systeem waarbij mensen een
unieke thuistapbeleving hebben.
En dan niet alleen met merken uit
de Heineken-stal, maar juist ook
een groot aanbod van bieren van
craftbrewers en andere merken. En
daar werd al aan gewerkt. De 2-liter
fusten van The SUB zijn in GrootBrittannië zeer populair. Maar we
willen meer kunnen variëren. We
willen daarnaast een grote groep
mensen in Nederland kennis laten
maken met een gemakkelijk en

klein thuistapsysteem. Als bedrijf
zijn w al samen, we hebben nu in
Engeland als eerste onze nieuwe
website gelanceerd. Het tweede
land dat volgt is Nederland, in de
tweede week van mei gaan we hier
live. In dezelfde periode gaan ook
België, Duitsland en Oostenrijk
samen.”

in andere landen. Wat verandert is
het naar de website leiden en prettig
dat we door de overname samen
laten landen van zoveel mogelijk
meer distributie kunnen regelen
mensen. De nieuwe website heet
in meer landen. Zo kunnen we
Beerwulf.com - dus geen SUB
straks ook meer Engelse brouwers
meer in de webnaam – maar de
toegang bieden tot de Nederlandse
apparatuur blijft wel The SUB
markt. De fusie werd in Engeland
heten. Marc verduidelijkt: “Eigenlijk
extra kracht bijgezet met een popverandert er in Nederland niet zo
up store in de Londense metro.
veel. We gaan natuurlijk wel The
Dat benadrukt het internationale
SUB en de fustjes (torps) verkopen
karakter van ons nieuwe
maar we gaan ook door met de
gemeenschappelijke bedrijf. Dat
‘brouwer van de maand’, we
was erg succesvol dus krijgt vast en
blijven actief tijdens vaderdag en op
vervolg. De bierliefhebber gaat nóg
andere feestmomenten. Daarnaast
meer van Beerwulf.com horen.”
blijven we investeren in de relaties
met de brouwers, zo gaan we
een brouwersportal toevoegen
waarmee brouwers makkelijker
hun zaken kunnen uploaden.
Het moet mogelijk worden om
flexibeler met limited editions om
te gaan. Ook komt er zeker weer
een winnaarspack met winnaars
Pop-up store
van de Dutch Beer Challenge, dat
Marc is met zijn marketingcollega’s
pack
doet het ook opvallend
goed
in de basis
voorbreed
AHverantwoordelijk
introduceert
assortiment
alcoholvrije
en laag alcoholische bieren

Meer met minder alcohol

Albert Heijn
breidt assortiment
alcoholvrij uit
Steeds meer supermarkten bieden naast een groot
schap met wijnen uit alle delen van de wereld ook
een indrukwekkend schap met speciaalbieren uit
alle delen van de wereld. Zo ook Albert Heijn. De
grootgrutter met ruim 900 supermarkten in Nederland
biedt met name ook Nederlandse speciaalbieren
aan, vaak ook van lokale ambachtelijke brouwers.
De laatste tijd wordt in het bijzonder het schap met
alcoholvrije en alcoholarme bieren sterk uitgebreid.
Stephanie Heijning en Hans van
Duin houden zich binnen Albert
Heijn bezig met inkoop en category
management van bier. Ook zij
constateren een steeds grotere vraag
naar alcoholvrij bier. “Het segment
is booming. Daarom hebben
wij ons assortiment aanzienlijk
uitgebreid. We hebben een apart
deel op het bierschap vrijgemaakt
met een breed aanbod. We merken
dat het goed loopt. Het sluit aan
bij de trend van bewust genieten.
Je ziet steeds meer consumenten
uitwijken van alcoholhoudend
bier naar alcoholvrij of alcoholarm
bier. Ook zien we dat mensen die
voorheen nooit bier dronken nu
instappen met alcoholvrij bier”, zo
vertelt Stephanie. “We hebben na
een zoektocht inmiddels een rijk
assortiment met bieren die echt

smaken naar bier, zonder dat je de
alcohol mist. Brouwerijen zorgen
ervoor dat er geen concessies op
smaak nodig zijn. Ook zijn er
steeds meer erg goede alcoholvrije
bieren van Nederlandse bodem.
VandeStreek Playground IPA en
Jopen NON IPA lopen bijvoorbeeld
echt heel erg goed.”

Best getest

Natuurlijk biedt Albert Heijn
ook de alcoholvrije pilseners aan,
zoals Bavaria 0.0, Heineken 0.0 en
Grolsch 0.0. Hans: “Pilseners zijn
lastiger te maken voor een brouwer,
en zeker alcoholvrij pils. Wij hebben
ook ons eigen huismerk Brouwers
0.0, om tot een smaakvol bier te
komen hebben we samen met de
brouwer best een zoektocht achter
de rug. Maar het is best gelukt,

het is een alcoholvrij bier waar we
trots op zijn. Dit bier is in België
onlangs als beste getest door de
consumentenbond. In Nederland
kreeg het bier in de Volkskrant
in een blinde test de beste
beoordeling.” Hans voegt er aan toe
dat ook de Radlers een belangrijke
rol spelen. “We zien het assortiment
alcoholvrij bier dus duidelijk
groeien, ook omdat de smaken
steeds rijker zijn. Hoe meer smaak
in het 0.0-bier, hoe makkelijker
mensen overstappen.”

Lokaal bier

Speciaalbier is niet meer weg
te denken bij Albert Heijn. “We
hebben de trend uit het buitenland
overgenomen. Zo’n vier jaar
geleden hebben we het assortiment
enorm uitgebreid en zitten nu op

ongeveer 400 bieren waaruit men
kan kiezen. Er is veel keuze, er
valt altijd iets te ontdekken. Het
assortiment wijzigt wel regelmatig.
Als er iets nieuws in komt, moet er
ook iets uit”, aldus Hans en hij vult
aan: “Niet alle bieren zijn overal
verkrijgbaar, niet elke supermarkt
heeft hetzelfde aanbod. Ik noem
het wel eens de vinificatie van bier:
niet elke supermarkt heeft hetzelfde
assortiment wijn. Met bier willen
we ook de keuze zo goed mogelijk
op de klant afstemmen.” Stephanie:
“Alleen al in Nederlands bier is de
keuze reuze. We hebben veel mooie
brouwerijen in Nederland waarvan
wij de bieren verkopen. We werken
lokaal met zo’n 60 brouwerijen,
die leveren aan een beperkt aantal
winkels in hun omgeving. In
verkoopcijfers is het allemaal nog

bescheiden, maar het is een begin.
Het succes verschilt per gebied en
per brouwerij.”
Hans heeft nog één suggestie: “Ik
vind persoonlijk het alcoholarme
segment nog wat onderbelicht. Het
lijkt erop dat de consument kiest
voor of niet of wel alcohol, niet
er tussenin. Toch zijn er ook veel
bieren van 2,5 tot 3,5 % alcohol waar
geen concessie wordt gedaan aan
smaak. Wij blijven hierop promoten,
er valt altijd iets te kiezen.”

.COM
De webshop voor speciaalbier.

Bestel het lekkerste biercadeau online
Voor jezelf of voor iemand anders | Gratis thuisbezorgd

Niet vergeten:

16 juni is het
vaderdag!

Geen 18, geen alcohol.

€5
korting

op jouw bestelling!

Ontvang nu €5 korting op jouw
bestelling met de code weeknlbier2019

Geldig bij een besteding vanaf €34,95
Geen 18, geen alcohol.
De kortingscode is geldig t/m 30-06-2019
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300 jaar
brouwerij
Bavaria

Royal Swinkels Family Brewers viert dit jaar het
300-jarig bestaan van brouwerij Bavaria. Hare
Majesteit Koningin Máxima was op donderdag
28 maart aanwezig bij de officiële opening van dit
jubileum tijdens een bezoek aan de brouwerij in
Lieshout. Koningin Máxima ontmoette de 6e, de 7e
en 8e generatie van de familie Swinkels en tijdens
de rondleiding door brouwerij Bavaria sprak zij met
verschillende medewerkers. Tot slot werd in haar
bijzijn een 300-liter vat aangeslagen en geproost
met alle aanwezigen

De viering van het 300-jarig
bestaan van brouwerij Bavaria
begon een dag eerder met de
overhandiging van het predicaat
Koninklijk aan Swinkels Family
Brewers door de commissaris
van de Koning van de provincie
Noord-Brabant Wim van de Donk.
Ook burgemeester Frank van der
Meijden van gemeente Laarbeek
was hierbij aanwezig.
Het bedrijf heet sindsdien Royal
Swinkels Family Brewers.
De feestelijkheden vonden plaats
in Lieshout, de plek waar het
brouwersverhaal begon. Het
was een erg mooi en belangrijk

moment in de historie van het
familiebedrijf en iedereen die bij
de familie hoort. Men stond stil
bij hoe ze de afgelopen 300 jaar
gebrouwen en gebouwd hebben,
waarbij bijzondere anekdotes en
herinneringen voorbij kwamen.
Ook werd gekeken naar hoe de
toekomst van het familiebedrijf
er uitziet en hoe men het bedrijf
nog mooier door kan geven aan
de kinderen en kleinkinderen.
Bavaria/Swinkels heeft het
behalen van dit bijzondere
jubileum mede te danken aan de
trouwe medewerkers. Daarom
werd de verjaardag groots gevierd

met alle medewerkers en hun
partners, de relaties én dus het
koninklijk bezoek.
Swinkels Family Brewers is
300 jaar geleden begonnen in
het Brabantse Lieshout en is
vandaag de dag nog steeds een
onafhankelijk familiebedrijf. Na
jaren van groei heeft het bedrijf
inmiddels zeven brouwerijen
en tientallen merken. Inmiddels
geeft de zevende generatie van
de familie Swinkels leiding aan
het bedrijf. De zevende generatie
nam het in 2007 over van de
zesde generatie. Het familiebedrijf

groeide de afgelopen jaren
onder andere door overnames,
waaronder die van Palm
Belgian Craft Brewers in 2016
en Bier&cO, een van de grootste
bierimporteurs van Europa, in
2018. Ook groeide het bedrijf sterk
dankzij een samenwerking met
de Ethiopische lokale bevolking,
waarbij een lokale bierbrouwerij
in Ethiopië is opgericht, genaamd
Habesha.
V.l.n.r.: Frank van der Meijden,
Jan Renier Swinkels en
Wim van de Donk.

Hommeles en Huttenkloas
spelen in op veranderende markt
Het is druk in de Nederlandse brouwerswereld. Zo’n 700 brouwerijen tellen we.
Daar merken brouwerijen als De Sallandse Landbierbrouwerij, Huttenkloas
en Hommeles veel van. Meer dan ooit hebben de Utrechtse en Overijsselse
brouwvrienden daarom de handen ineen geslagen.
Brouwerij Hommeles is als
huurbrouwer al vele jaren
goede klant van de Sallandse
Landbierbrouwerij. Zij laten een
groot deel van hun Hommelesbieren daar brouwen. De bieren van
Hommeles worden met name in de
provincie Utrecht goed verkocht. De
Sallandse Landbierbrouwerij is al
sinds 2009 een productiebrouwerij
(daar waar huurbrouwers
brouwcapaciteit kunnen inhuren)
maar ze brouwen ook hun eigen
Huttenkloas-bieren. Sinds enkele
maanden hebben de mannen
achter Hommeles, de Sallandse
Lanbierbrouwerij en Huttenkloas
hun samenwerking versterkt.
Utrechtse perikelen
Jos Eberson van Hommeles legt het
uit. “De Stichting Houtens Brouw
Collectief en de BV van Hommeles
bier waren altijd al gescheiden.
De stichting is een initiatief van
Jan Ausems, Kees Volkers en ik.
Naast het brouwen van Hommeles
organiseren we ook al jaren het
Utrechts Bierfestival. En we hebben
ons eigen hopveld in Odijk. Omdat

met name het festival uit zijn jasje
gegroeid is, hebben we dit jaar
een ‘sabbatical’ genomen. In 2011,
toen we met Utrechts Bierfestival
begonnen, waren er 8 Utrechtse
brouwerijen. Nu in 2019 zijn er 54
brouwerijen in Utrecht. Die moet je
allemaal te vriend houden op het
festival en dat is geen gemakkelijke
opgave. Daarom zoeken we naar
een nieuwe opzet waar we veel
bezoekers kunnen trekken. Daarbij
komt dat Jan overdag een drukke
baan heeft, dat Kees druk is met
schrijfopdrachten en ik namens
Hommeles nu weer wat meer tijd
heb. Ik ga me dus meer focussen
op de verdere groei van Hommeles
– in nauwe samenwerking met Jan
en Kees – en dat doen we samen
met Huttenkloas en de Sallandse
Landbierbrouwerij.”
Nieuwe brouwerij in Twente
Johan Nijhof is, samen met
compagnon/brouwer Ruud van de
Gevel, de drijvende kracht achter
de Sallandse Landbierbrouwerij
en Huttenkloas. “Wij bestaan sinds
2000 en behoren tot de oudere

craftbrouwerijen in Nederland.
Voor die tijd brouwden wij onze
Huttenkloas-bieren in ZuidDuitsland omdat er in Nederland
geen plek was. Toen we zelf onze
brouwerij begonnen in 2009 wisten
we dat we daarom ook capaciteit
vrij wilden maken voor andere
brouwers. We waren misschien wel
de eerste productiebrouwerij in
Nederland. Sinds vorig jaar hebben
we een volledig nieuwe brouwerij
en kunnen we zo’n 20.000 liter per
week brouwen. Drie keer per dag
kunnen we een brouwsel maken,
waardoor er meer huurbrouwers
bij ons terecht kunnen. En we ook
weer tijd hebben voor ons eigen
Huttenkloas-bier. Dat schoot
er nog wel eens bij in. Vandaar
ook onze complete restyling van
logo’s, etiketten, verpakkingen,
kleding en dergelijke. De laatste
restyling was van 2010, dus het
was ook wel tijd. In de Week van
het Nederlandse Bier gaan we deze
nieuwe lijn officieel introduceren.
En graag laten we weten aan alle
huurbrouwers van Nederland,
bestaande en nieuwe klanten,

De Sallandse Landbierbrouwerij.

dat we weer meer capaciteit
beschikbaar hebben. Zoals we ook
met veel liefde voor en met onze
Utrechtse vrienden van Hommeles
blijven brouwen”, aldus Johan
Nijhof.

V.l.n.r.: Kees Volkers, Jos Eberson en
Jan Ausems van Hommeles.
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StiBON
10 jaar
toonaangevend
Dit jaar bestaat de Nederlandse bieropleider
StiBON tien jaar. Wat begon als een droom van
vijf vrijwilligers is inmiddels uitgegroeid tot de
toonaangevende en onafhankelijke Nederlandse
bieropleider.

V.l.n.r.: Axel Kiebye, BierKulturHaus; Jan Wolfs, StiBON;
Nathan Hak, biersommelier; Bas Schampers, StiBON

Het StiBON opleidingsprogramma
bestaat uit drie niveaus. Meer dan
twaalfhonderd bierambassadeurs
hebben het eerste niveau inmiddels
gehaald en het bijbehorende
koperen speldje ontvangen. De
opleidingen op niveau 1 worden
door het hele land gegeven,
dit jaar voor het eerst ook op
Texel en in Enschede. Naast het
overdragen van theoretische kennis
speelt het gezamenlijk proeven
en beschrijven van bieren een
belangrijke rol tijdens de lessen.
Voor het afrondende niveau 3 reizen
de deelnemers af naar Obertrum
in Oostenrijk. Dit voorjaar reikte
penningmeester Jan Wolfs in
Obertrum de tweehonderdste
oorkonde ‘Diplom Biersommelier’

Biereducatie is misschien
wel de trend van 2019.
Er gebeurt zo ontzettend
veel in de bierwereld.
Om dat te begrijpen en
bij te houden, heb je net
even wat meer bierkennis
nodig. Bierista startte
vorig jaar met een online
opleiding. In iets meer
dan een jaar meldden
zich al duizenden
mensen aan. Daarmee is
Bierista in een klap de
grootste bieropleiding
van Nederland. “Het gaat
maar door”, aldus Alain
Schepers van Bierista.
“Steeds meer mensen
ontdekken het plezier
van extra bierkennis en
vinden daardoor hun weg
naar al die mooie bieren.”
Bier is fun. Dat is het credo bij
Bierista. De cursus is ontwikkeld
door een groep biersommeliers
en bierdeskundigen. Geen zware
en saaie kost, maar eigentijds
gepresenteerde bierkennis in de
vorm van korte stukken theorie,
illustraties en video’s. “Gewoon

thuis op je telefoon of laptop,
wanneer jij tijd hebt”, legt de
ervaren biersommelier uit. Het
praktijkdeel bestaat uit het proeven
van twaalf speciaalbieren, waarbij
je feedback krijgt van pro’s. Dit
lesmateriaal, het Bierista Bierpack,
wordt gratis thuisbezorgd. Met
een studietijd van circa acht uur,
bereik je het examen. Ook dit doe je
online. Je ziet gelijk of je geslaagd
bent. Ben je geslaagd dan ben je
officieel ‘Bierista’ en krijg je je
officiële bierdiploma thuis. “Net
als bij het behalen van het rijbewijs
begint de fun dan pas echt. Als
Bierista word je uitgenodigd voor
proeverijen, rondleidingen en uitjes
en krijg je aantrekkelijke kortingen
op je bieraankopen. Niet voor niets
biedt Bierista Bieropleiding je 100%
fungarantie!”
Ook Bierista worden? Bestel dan nu
de opleiding en begin direct. Alle
informatie vind je op Bierista.nl.

uit aan Nathan Hak. “Met het
tweehonderdste diploma, bereiken
we een belangrijke mijlpaal in
de tienjarige geschiedenis van
StiBON”, aldus Jan Wolfs. “Het
toont aan dat we in de afgelopen
jaren een gedegen en gewaardeerde
opleiding hebben opgezet. Het
biersommelierdiploma is de kroon
op dat programma. Het vraagt
enorm veel inzet van de deelnemers
om dit diploma te bereiken.”

Ook brouwopleiding

deelnemers zullen dit voorjaar hun
laatste examen doen. De nieuwe
opleiding bierbrouwen gaat weer
van start in september 2019, en
duurt twee jaar. Het is een opleiding
in een zogenaamd leerwerktraject,
dat wil zeggen dat deelnemers vier
dagen per week werken in een
leerbedrijf en één dag per week
naar school gaan. Voor de komende
opleiding zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar, zowel voor deelnemers
als voor leerbedrijven.

In samenwerking met Lentiz
Onderwijsgroep organiseert
StiBON Bieropleidingen sinds
2018 ook een MBO4-opleiding
levensmiddelentechnologie met als
specialisatie bierbrouwen. De eerste

Bierista Bieropleiding
groeit fors
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BAVARIA 0.0% IPA
Bavaria breidt haar uitgebreide aanbod van
alcoholvrije bieren opnieuw uit. Met Bavaria
0.0% IPA introduceert de Brabantse bierbrouwer
een smaakvol 0.0% bier met een fris en hoppig
karakter. Het nieuwe alcoholvrije bier is namelijk gebrouwen met vier unieke hopsoorten – die
zorgen voor een subtiele bittere smaak – en
aroma’s waarin tropisch fruit en citrus goed
herkenbaar zijn. Uit consumententests blijkt dat
acht op de tien personen de smaak van alcohol
niet missen in Bavaria 0.0% IPA

Bavaria 0.0% IPA viel goed in de
smaak bij bierliefhebbers toen
Bavaria haar nieuwste alcoholvrije
bier op het Speciaalbier Festival
Leiden blind liet proeven. Deze
bierliefhebbers waren totaal verrast
toen ze hoorden dat het bier
alcoholvrij was. Daarnaast nam een
onafhankelijk consumentenpanel
(hettestpanel.nl) van bijna 200
consumenten ook de proef op
de som door het bier thuis te
proeven. Hieruit blijkt dat acht
op de tien personen de smaak

van alcohol niet missen in Bavaria
0.0% IPA. “Het sleutelwoord bij
dit nieuwe alcoholvrije bier is
hop. De vier unieke hopsoorten
die in Bavaria 0.0% IPA zitten,
zorgen niet alleen voor de geur
van tropische vruchten, maar ook
voor het bittertje in de smaak”,
vertelt Florent Renders, Marketing
Manager Bavaria bij Swinkels
Family Brewers.

BRAND INTRODUCEERT
IPA 0.0% IN DEN HAAG
Bieren met een laag alcoholpercentage of zonder alcohol stijgen in Nederland snel. Binnen
speciaalbier is IPA nog steeds het sterkst groeiende segment en de Brand IPA is de grootste
IPA van Nederland. Daarom komt Brand met de
Brand IPA 0.0

Brand Brouwerij uit het Limburgse
Wijlre speelt hiermee in op de
behoefte van de consument: de
volle smaak van IPA maar zonder
alcohol. De Brand IPA 0.0 is een
alcoholvrije IPA met fruitige
geuren en zachte bitterheid. Op
het Nederlands Bierproeffestival
16-18 mei in de Grote Kerk in
Den Haag tijdens de Week van
het Nederlandse bier is de Brand

IPA 0.0 voor het eerst te proeven!
Vanaf 27 mei is de Brand IPA 0.0
beschikbaar in de horeca en bij
verschillende supermarkten.
Brand IPA 0.0 bevat de volgende
ingrediënten: natuurlijk
mineraalwater, gerstemout,
suiker, hop, hopextract. Tijdens
het brouwproces wordt het Brand
bier gede-alcoholiseerd waarna
het zeven dagen wordt gedryhopt

met drie verschillende hopsoorten
(Cascade, Amarillo, Mosaic).
Resultaat: een bier met 0.0% vol.
Alcohol.

AL VIER NIEUWE
GROLSCH-BIEREN
IN 2019
Al sinds een aantal jaar brengt Grolsch in het Proeverij-programma
verschillende speciaalbieren uit. Deze Proeverij-bieren zijn slechts tijdelijk verkrijgbaar in geselecteerde horecazaken door het hele land, de
zogenaamde ‘Proeverij Cafés’. De bieren worden in een beperkte oplage
gebrouwen in de Grolsch Proefbrouwerij door Meesterbrouwer Marc
Janssen. Sinds de start van het Proeverij-programma, in september
2017, zijn er al 12 verschillende bieren uitgebracht. Mede door reacties
van enthousiaste bierliefhebbers zijn vijf van deze bieren al verkrijgbaar in de supermarkt.
In de Grolsch Proefbrouwerij werkt
onder andere Meesterbrouwer
Marc Janssen dagelijks aan nieuwe
bieren. Deze bieren worden op
gelimiteerde schaal uitgebracht in
geselecteerde horecagelegenheden,
de zogenaamde Proeverij Cafés. In
deze cafés vraagt Grolsch naar de
mening van bierliefhebbers over
het bier, waarmee bierliefhebbers
mede bepalen welke bieren op grote
schaal landelijk worden uitgebracht.
Zo hebben sinds september 2017 al
vijf bieren de supermarkt bereikt:

Weizen-IPA, Session IPA, Saison,
Kruidige Tripel en Klassieke blond.
De laatste twee in dit rijtje zijn
verkrijgbaar in de iconische bruine
beugelfles van Grolsch.

150 Proeverij Cafés

Het Proeverij-programma is een
succes. Daarom vergroot Grolsch
het aantal deelnemende Proeverij
Cafés in 2019 van 50 naar 150.
Hiermee beoogt de brouwer een
landelijke dekking te bereiken. Dit
is van belang omdat de feedback

van bierdrinkend Nederland
een belangrijk onderdeel van het
programma is. In totaal worden er
dit jaar vier bieren geïntroduceerd.
Het jaar werd afgetrapt met
de Grolsch Winterkoning, een
donker bier gebrouwen met
eikenhoutensnippers. Wat het
tweede bier van het jaar zal zijn,
houdt Meesterbrouwer Marc
Janssen nog even geheim. “Ik heb
me voor dit bier laten inspireren
door een bier dat Grolsch een lange
tijd geleden heeft gebrouwen. Het

is niet exact hetzelfde bier, want ik
kon het niet laten een eigen twist
mee te geven”, aldus de trotse
Meesterbrouwer.

Op zoek naar een
Proeverij Café bij u
in de buurt?

Marc Janssen staat van donderdag
16 mei tot en met zaterdag 18 mei
a.s. voor u klaar om dit bijzondere
bier te laten proeven tijdens het
Nederlands Bierproeffestival in
Den Haag. Vervolgens zal dit
Proeverij-bier verkrijgbaar zijn
vanaf midden mei in de diverse
Grolsch Proeverij Cafés.

www.grolsch.nl/proeverij.

Bezoek dan

Uiteraard zolang de voorraad strekt.
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Bezoek het Nederlands Bierproeffestival in Den Haag!

Donderdag 16 mei t/m 18 mei 2019
Van donderdag 16 t/m zaterdag 18 mei presenteren 45 Nederlandse
brouwerijen meer dan 250 bieren op het Nederlands Bierproeffestival
in de Grote Kerk in Den Haag. Brouwerijen uit alle delen van het land
zijn aanwezig, van grote bierbrouwers tot kleine speciaalbierbrouwers.
Spreek met brouwmeesters over hun bieren, neem deel aan masterclasses
en leer alles over bierstijlen, brouwprocessen en het combineren van eten
bij bier. Naast brouwers zijn er ook diverse foodstands in de kerk en op het
buitenterras. Het festival is het openingsevenement van de Week van het
Nederlandse Bier.

PLATTEGROND

Openingstijden

Donderdag 16 mei

18:00 – 22:00 uur

Vrijdag 17 mei

16:00 – 22:00 uur

Zaterdag 18 mei - middag

13:00 – 17:00 uur

Zaterdag 18 mei - avond

18:00 – 22:00 uur
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Bierbrouwerij Borne

26 Fortbrouwerij Duits & Lauret

36 Jopen

A

Bierradio.nl

17

X-brewing

27

37

B

Mitra drankenspeciaalzaken

Hertog Jan

Maallust

8

Trappistenbrouwerij Zundert

18

Van Moll Craft Beer

28 Budelse Brouwerij

38 Grolsche Bierbrouwerij

C

BAV

Nevel

29 Alfa Brouwerij

39 Texelse Bierbrouwerij

D

PINT

1

Lindeboom Bierbrouwerij/
Brouwerij de Prael

9

DAVO

19

2

Brouwerij Scheveningen

10

Stadsbrouwerij Cornelis

20 Stapzwan Brouwerij

30 Gulpener Bierbrouwerij

40

Brouwerij Emelisse

E

StiBON Bieropleidingen

3

Brouwerij Egmond

11

Animal Army

21

31

41

Bierbrouwerij Wentersch

F

Rijsimulator VVN

4

Brouwerij Hommeles

12

HappyFace Beers

22 KraftBier

Wispe Brouwerij

Stanislaus Brewkovitch

32 Brouwerij Troost

42 Two Chefs Brewing

5

Crooked Spider

13

Brouwerij Poesiat & Kater

23 Brewpub De Kromme Haring

33 Grutte Pier Brouwerij

43 Kompaan Bier

6

Brand Bierbrouwerij

14

De Brouwschuur

24 Broer & Zus

34 Brouwerslokaal

44

7

Brouwerij de Molen

15

BE+ER Bierbrouwers

25 Berne Abdijbier

35 Brouwerij De Leckere

45 Brouwerij Oudaen

F6

F5

F4

Stadsbrouwerij Dukes

F7
F8
F9

TERRAS
TOILETTEN
45
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F

ENTREE
2

INVALIDENTOILET

3

4

5
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7
8

1

9

10
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12
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TORENSTRAAT

€

36

37

38

€

24

25

Voets Specialiteiten

FOOD 4

Il Miracolo Pizza

FOOD 5

The Duck Truck

FOOD 6

Chorizos & Co

FOOD 7

Berlin’s Tasty

FOOD 8

Franky’s Culinair

FOOD 9

Mobile BBQ

Muntenverkoop

Aquafox spoelpunt & watertappunt
16

F2

INSPIRATIEPLEIN
39

35

Kaasspecialist Alexanderhoeve Bankastraat

FOOD 3

Toiletten
15

B
23

€

Zebedeüs Koﬃe & Frituur

14
C

A

FOOD 1
FOOD 2

17

26

Nooduitgang
DJ booth

E

18

EHBO

D
22

F1
34

33

32

31

30

29

F3

21

20

19

28
27

MASTERCLASS
RUIMTE

HERENTOILET

DAMESTOILET

#weeknlbier
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TiTcikcektests

Tickets

Tickets voor het Nederlands Bierproeffestival
zijn te verkrijgen via de website:
|http://weekvanhetnederlandsebier.nl/tickets.
Kosten zijn €13,00 voor de donderdag en zaterdag, en
€15,50 voor de vrijdagsessie. Bij de entree ontvang je
een proefglas en een festivalboekje. Iedereen boven de
18 jaar is van harte welkom!

12-04-19 12:25

€€
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 vooraf te
koop via de online ticketshop en tijdens festivaldagen
bij diverse kassapunten in de kerk. Munten kunnen
alleen betaald worden met pin of creditcard. Reeds
uitgegeven festivalmunten worden niet teruggenomen.
Muntverkoop eindigt een half uur voor sluitingstijd.

Masterclasses

Elke festivaldag worden diverse interessante (walking)
masterclasses en workshops gegeven. Entreebewijzen
zijn online te koop via de ticketshop (alleen i.c.m. een
entreebewijs voor het festival), of tijdens festivaldagen
in de kerk zelf.

WEEK VAN HET
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OVERZICHT
MASTERCLASSES
Xperience Bier; ontdek
bier met je zintuigen!

Door: Mitra Drankenspeciaalzaken
Ontdek de wereld van bier met ‘al je
zintuigen’. Geblinddoekt en onder
begeleiding van internationaal
biersommelier Anneke Staals ervaar
je verschillende biertypen door
de toevoeging van spijs, geur én
geluid. Wat doet dit met de geur en
smaak of juist niet?

Masterclass Rijpen van
Bier
Door: StiBON Bieropleidingen

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. Deze masterclass
wordt verzorgd door biersommelier
en docent StiBON Bas Schampers
(Bourgondische Bierkelder

Masterclass Bieretiketten
en Brouwerslatijn
Door: StiBON Bieropleidingen

Masterclass Kaas en Bier
Door: Kaasspecialist

Alexanderhoeve Bankastraat
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 perfect
aan en zijn de meest mooie
combinaties te maken. Ervaar
dit ook tijdens deze smakelijke
Masterclass!

Masterclass Chocolade en
Bier
Door: Arvid Bergström

Arvid Bergström, biersommelier/
chef-kok/auteur, geeft op vrijdag
een bierproeverij met chocolade!
In een aantal ronden krijg je
verschillende combinaties tussen
bier en chocolade te proeven. Arvid
vertelt over wat chocolade is en
waarom het goed past bij bier, waar
je op kunt letten bij het combineren
en uiteraard ga je ook proeven!
Kortom, een smakelijk avontuur dat
je niet mag missen!

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 groter op is geworden. De
masterclass wordt verzorgd door
biersommelier, docent StiBON en
meesterlijk verteller Rick Kempen.

Masterclass ‘Bier en
Spijs – Bakken met Bier
Door: StiBON Bieropleidingen

Bier krijgt steeds meer een plek op
tafel, maar bakken met bier kan
ook lekker zijn. Zo hoef je nooit
meer bier weg te gooien. Jet van
de Griendt en Kim Sonneveld
(docenten StiBON, GingerBrew,
Hop en Hap en BierBitches) nemen
je mee in de wereld van bier en
baksels. Kim en Jet zijn speciaal
voor deze workshop de keuken
in gedoken. Het is aan jullie om
te proeven en te kiezen welke
biertypen goed combineren met de
verschillende lekkernijen! Na deze
masterclass heb jij volgende keer
bierkoekjes bij de koffie!

Masterclass ‘Bier proeven
als een pro’
Door: StiBON Bieropleidingen

NEDER
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Bier drinken kan bijna iedereen.
Maar hoe proef je bier en ontdek je
toch die aroma’s van grapefruit, hop
en gist? Leer bij deze masterclass
van biersommelier Henri
Reuchlin (StiBON en BierBuro) de
basisbeginselen van professioneel
ruiken en proeven. Tijdens deze
masterclass zal Henri een verband
leggen tussen de ingrediënten en
het brouwproces en datgene wat je
ruikt en proeft.

Walking Masterclass:
Gerijpte bieren
Door: StiBON Bieropleidingen
Ga met biersommelier Bas
Schampers (docent StiBON en
Bourgondische Bierkelder) op zoek
naar de verschillende gerijpte bieren
die op het festival te verkrijgen zijn
en leer meer over de achtergrond
van gerijpte bieren en hoe je de
verschillen proeft.

in the 1980’s and has virtually gone
ballistic within the last decade. The
Dutch have invented new styles
and are finding their niche in the
international Beer world. Discover
some of these beers during this
Walking Masterclass

Walking Masterclass:
Trends in de Nederlandse
Biercultuur
Door: StiBON Bieropleidingen

mee langs verschillende brouwers
aan wie je vragen kunt stellen. Zo
leer je meer over het technische
gedeelte van het brouwproces
en wie weet ontfutsel jij wel het
geheim van de brouwer!

Walking Masterclass: De
wereld van porters en
stouts

Door: StiBON Bieropleidingen - met
koptelefoon/headset

In deze Walking Masterclass
neemt Bierprofessor Henri
Reuchlin (StiBON) je mee langs de
verschillende trends in bierland:
van fruitige IPA’s, via frisse sours,
tot nieuwe klassiekers. De IPAgolf is al een tijd bezig en is die op
zijn einde? Gaan we terug naar de
klassiekers of slaan we weer een
nieuwe weg in. Loop mee en proef
verschillende bieren. Ontdek welke
kant je zelf verder wil exploreren?

Behalve IPA’s is de wereld van
porters en stouts ook steeds groter
aan het groeien. Wanneer is het een
porter en wanneer is het een stout?
Waar ligt de grens? En nog leuker:
behalve drinken, kan je er nog
meer leuke dingen mee? Wat zijn
goede spijscombinaties met porters
en stouts? Biersommelier Kim
Sonneveld (docent StiBON, Hop en
Hap) neemt je mee op dit festival in
de wereld van Nederlandse porters
en stouts en zal een lichtje doen

Walking Masterclass:
Brouwers en hun
brouwproces

schijnen op deze mooie, donkere
biertypen.

Walking Masterclass: De
wereld van IPA’s

Door: StiBON Bieropleidingen - met
koptelefoon/headset
IPA: de verpersoonlijking van de
bierrevolutie. Het is een klassiek
biertype dat door Amerikaanse
brouwers nieuw leven kreeg
ingeblazen en vervolgens de
wereld veroverde. Maar binnen
het biertype IPA zijn tal van
ondersoorten ontstaan - Session
IPA, New England IPA, West Coast
IPA en ga zo maar door. Wie ziet
door de bomen het bos nog? Verken
onder begeleiding van StiBONdocenten en biersommeliers Yu Mey
Kwee of Rick Kempen verschillende
Nederlandse interpretaties van
dit gloeiend hete biertype die te
verkrijgen zijn op het bierfestival.
Kijk of je de verschillen proeft, wat
de typische kenmerken zijn van de
verschillende typen en of je binnen
de wereld van IPA een favoriet hebt.

Walking Masterclass: New
Dutch Beer Styles (ENG)
By: StiBON Bieropleidingen - with
headset

This Walking Masterclass by
professional ‘Beer Stylist’ Derek
Walsh (StiBON instructor) will
be held in English for local and
international guests who would like
to learn more about the Dutch Beer
Culture and new Dutch Beer Styles.
The Dutch beer culture re-emerged

Door: StiBON Bieropleidingen - met
koptelefoon/headset

Workshop Geuren en
Smaken test

Dit is een Walking Masterclass
voor alle hobbybrouwers en
bierliefhebbers. Want ja, zonder
brouwer geen bier om van te
genieten! Benieuwd waar een
brouwer nu zijn inspiratie vandaan
haalt voor een bier en hoe vertaalt
deze dat naar een recept? Of ben je
benieuwd hoe de brouwer nu het
proces aanpakt? Misschien heb je
wel prangende vragen die altijd aan
een brouwer hebt willen stellen!
Onder het genot van een mooi
glas bier neemt Jet van de Griendt
(docent bij StiBON en brouwster bij
St. Joris & Stadbrouwerij Thoms) je

Elke dag presenteren docenten
van StiBON verschillende ‘geur
en smaak testen’ bij de StiBONstand. We laten je letterlijk blind
biergerelateerde items proeven en
ruiken: met een blinddoek voor.
Denk aan kruiden, fruit en andere
smaken en geuren die je terug kan
vinden in verschillende biertypen.
Herken jij wat je ruikt en proeft?
Herken jij ze alle 6 blind en ben
je goed in geuren en smaken
detecteren? Breid je geur- en smaak
geheugen uit met deze korte,
interactieve workshop.

Door: StiBON Bieropleidingen
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Veel activiteiten
tijdens Week van het
Nederlandse Bier
Behalve het indrukwekkende openingsfestival op 16,
17 en 18 mei en de Nederlandse Brouwerijdagen op
24, 25 en 26 mei, worden in de dagen 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
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
weekvanhetnederlandsebier.nl.
geplaatst. Dus schroom niet en
meld je activiteit aan!

16 mei t/m 26 mei
2019
Let op de
ambassadeurssticker!

Alle organisaties die een
goedgekeurd evenement
hebben aangemeld,
ontvangen per post een ronde
ambassadeurssticker die men
op raam, deur en dergelijke
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.

Test je
bierkennis
tijdens
Pubquiz
Op dinsdagavond 21 mei
kunnen bierliefhebbers
door heel Nederland
hun bierkennis testen
tijdens de ‘Week NL
Bier Pubquiz’. Tientallen
cafés zullen deze
speciale Bier Pubquiz
organiseren tijdens
de Week van het
Nederlands Bier.
Rob Alphenaar, voorzitter
Alliantie van Bier Tapperijen
(ABT) en bestuurslid van
de Stichting Week van het
Nederlands Bier: “De Week
NL Bier Pubquiz bestaat uit
verschillende uitdagende
rondes. Zo is er een fotoronde,

een audioronde en diverse
open biervragen. Iedereen
kan meedoen door zich aan
te melden bij een deelnemend
café in de buurt. Bestel er mooie
Nederlandse bieren bij en test
samen met bierliefhebbers uit
heel Nederland je bierkennis.”
Horecazaken en ondernemers die
de pubquiz op dinsdagavond 21
mei willen aanbieden kunnen zich
eenvoudig aanmelden via www.
weekvanhetnederlandsebier.nl en
zo de pubquiz kopen. Voor een
overzicht van alle deelnemende
cafés tijdens de Week van het
Nederlandse Bier ga je naar
dezelfde website. Om mee te doen
moet je je bij het betreffende café
aanmelden!

Horecazaken en ondernemers die de pubquiz op
dinsdagavond 21 mei willen aanbieden kunnen zich
eenvoudig aanmelden via
www.weekvanhetnederlandsebier.nl
en zo de pubquiz kopen

BELEEF GROLSCH
TIJDENS DE UNIEKE BROUWERIJTOUR

BO E K N U O P
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.
En in de gezellige cafés kun je natuurlijk de Grolsch bieren proeven.

G ROL SCH .N

OF BE L: (053

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

L
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Masterclasses Nederlands
Bierproeffestival 2019
Donderdag 16 mei (18:00 – 22:00 uur):
Tijden

Masterclass

Locatie

Max. aantal
deelnemers

Kosten per deelnemer

18:30 – 19:15 uur

Kaas en Bier

Masterclass ruimte

20

6 munten / € 15,00

18:30 – 19:00 uur

19:00 – 19:30 uur

19:30 – 20:15 uur

19:30 – 20:00 uur

20:30 – 21:15 uur

20:30 – 21:00 uur

Gerijpte bieren

Geuren en Smaken testen

Ontdek met je zintuigen

De wereld van IPA’s

Rijpen van Bier

De wereld van IPA’s

Walking masterclass

Stand StiBON

Masterclass ruimte

Walking masterclass

Masterclass ruimte

Walking masterclass

10

10

15

10

20

3 munten / € 7,50

2 munten / € 5,00

5 munten / € 12,50

3 munten / € 7,50

6 munten / € 15,00

10

3 munten / € 7,50

Vrijdag 17 mei (16:00 – 22:00 uur):
Tijden

Masterclass

Locatie

Max. aantal
deelnemers

Kosten per deelnemer

16:30 – 17:00 uur

De wereld van IPA’s

Walking masterclass

10

3 munten / € 7,50

17:00 – 17:45 uur

Ontdek met je zintuigen

Masterclass ruimte

15

5 munten / € 12,50

17:00 – 17:30 uur

17:30 – 18:00 uur
18:00 – 18:45 uur

Geuren en Smaken testen
New Dutch Beer Styles
(in English)

Stand StiBON

Walking masterclass

10

10

2 munten / € 5,00
3 tokens / € 7,50

Bieretiketten en Brouwerslatijn

Masterclass ruimte

20

5 munten / € 12,50

19:00 – 19:30 uur

Geuren en Smaken testen

Stand StiBON

10

2 munten / € 5,00

19:30 – 20:00 uur

New Dutch Beer Styles
(in English)

Walking masterclass

10

3 tokens / € 7,50

18:30 – 19:00 uur

19:00 – 19:45 uur

20:00 – 20:30 uur

20:00 – 20:45 uur

20:30 – 21:00 uur

21:00 – 21:30 uur

Trends in de Nederlandse Biercultuur

Chocolade en Bier

Walking masterclass

Masterclass ruimte

10

20

3 munten / € 7,50

5 munten / € 12,50

Geuren en Smaken testen

Stand StiBON

10

2 munten / € 5,00

De wereld van IPA’s

Walking masterclass

10

3 munten / € 7,50

Kaas en Bier

Geuren en Smaken testen

Masterclass ruimte
Stand StiBON

20
10

6 munten / € 15,00
2 munten / € 5,00

Zaterdagmiddag 18 mei (13:00 – 17:00 uur):
Tijden

Masterclass

Locatie

Max. aantal
deelnemers

Kosten per deelnemer

13:30 – 14:00 uur

De wereld van IPA’s

Walking masterclass

10

3 munten / € 7,50

13:45 – 14:30 uur

14:00 – 14:30 uur

14:30 – 15:00 uur

14:45 – 15:30 uur

15:00 – 15:30 uur

15:30 – 16:00 uur

15:45 – 16:30 uur

16:00 – 16:30 uur

Bakken met bier

Geuren en Smaken testen

De wereld van IPA’s

Kaas en Bier

Geuren en Smaken testen

Brouwers en hun brouwproces

Ontdek met je zintuigen

Geuren en Smaken testen

Masterclass ruimte

Stand StiBON

Walking masterclass

Masterclass ruimte

Stand StiBON

Walking masterclass

Masterclass ruimte

Stand StiBON

20

10

10

20

10

10

15

10

6 munten / € 15,00

2 munten / € 5,00

3 munten / € 7,50

6 munten / € 15,00

2 munten / € 5,00

3 munten / € 7,50

5 munten / € 12,50

2 munten / € 5,00

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

Masterclass

Locatie

Max. aantal
deelnemers

Kosten per deelnemer

18:30 – 19:00 uur

De wereld van IPA’s

Walking masterclass

10

3 munten / € 7,50

19:00 – 19:30 uur

Geuren en Smaken testen

Stand StiBON

10

2 munten / € 5,00

19:30 – 20:15 uur

Ontdek met je zintuigen

Masterclass ruimte

15

5 munten / € 12,50

20:30 – 21:00 uur

De wereld van porters en stouts

Walking masterclass

10

3 munten / € 7,50

18:30 – 19:15 uur
19:30 – 20:00 uur

20:00 – 20:30 uur
20:30 – 21:15 uur
21:00 – 21:30 uur

Bier proeven als een pro
Brouwers en hun brouwproces

Geuren en Smaken testen
Kaas en Bier

Geuren en Smaken testen

Masterclass ruimte

Walking masterclass

Stand StiBON

Masterclass ruimte
Stand StiBON

20
10

10
20
10

5 munten / € 12,50

2 munten / € 5,00

6 munten / € 15,00
2 munten / € 5,00

ZACHT
FRUITIG
FRIS BITTER

113BRN730 ADV IPA 0.0% 265x390mm_WT.indd 1

15-04-19 13:22

WEEK VAN HET

BIERINFO

NEDER
LANDSE

BIER 21

APP ‘BIER BUTLER’ IN EEN NIEUW JASJE
De Bier Butler heeft een nieuw jasje. De vernieuwde app zit boordevol inspiratie op het gebied van
bier en food. Handige video’s met eenvoudig te bereiden gerechten zorgen ervoor dat je nooit meer
om een goede match verlegen zit. De Bier Butler app is een handige tool waarmee je bier combineert
met gerechten en andersom. De Bier Butler heeft de grootste database met bier-food-combinaties.
In de app geef je aan welk bier of welk gerecht je op tafel zet. De Bier Butler geeft jou binnen enkele
seconden de juiste combinatie.
Bier Butler Vrijdag

Elke vrijdag is het ‘Bier Butler
Vrijdag’. De Bier Butler biedt je
inspiratie voor het weekend en
toont een korte video met een
eenvoudige bier-food-combinatie
die je gemakkelijk zelf kunt maken.
Volg de Bier Butler op Facebook en
mis de #bierbutlervrijdag niet.

Nog meer Bier Butlers

Jet en Arvid zijn de Bier Butlers van
het eerste uur. Zij bezorgen jou de
perfecte matches. In de vernieuwde

app komen er elke week nieuwe
Bier Butlers bij die hun kennis en
ervaring delen. Nog meer inspiratie
en nog meer smakelijke combinaties
dus.

Restaurants

Zelf je bier-food-combinaties
vinden is natuurlijk het leukste dat
er is. Maar soms wil je je ook laten
verrassen. In de Bier Butler App
vind je daarom een groot aantal
restaurants, die weten hoe je mooie
bieren pairt met lekkere gerechten.

Gratis download

Download de Bier Butler gratis
via Google Play of de Apple store.
De praktische en inspirerende
tool ontwikkelt zich in een
razend tempo dankzij de unieke
samenwerking van vrijwel alle
bierbrouwers in Nederland. Ook
steeds meer biersommeliers,
bierkenners, foodspecialisten en
chef-koks haken aan en zorgen voor
nog meer inspiratie en nog meer
fantastische bier-food combinaties!

Mitra Culinair biedt smaakvol
6-gangen bierdiner
Het concept bestaat al een aantal jaren en is dus
niet nieuw. Maar Mitra drankenspeciaalzaken
gaat er dit jaar nog meer aandacht aan schenken tijdens de Week van het Nederlandse Bier:
Mitra Culinair. Marketing manager Stefan van
Caldenberg vertelt wat voor lekkers je allemaal
kunt verwachten.
“Er zijn inmiddels 8 Mitraondernemers die een Mitra Culinair
gaan organiseren, samen met
een lokaal restaurant. Zie bieden
een 6-gangen bierdiner, heerlijk
eten met bijpassende bieren. De
ondernemer krijgt een pakket
toegestuurd met te verkopen
entreebewijzen, point-of-sale
materiaal en suggesties voor de
zes te bereiden gangen. Samen
met de chefkok van een lokaal
restaurant kan hij zo zijn eigen
invulling geven aan het bierdiner.
Na de wederzijdse kennismaking
kunnen ze lokaal aan de slag en in
overleg het menu finetunen”, zo
begint Stefan. “Neem bijvoorbeeld
het hoofdgerecht. Wij adviseren een
gerecht met eendenborst, waarbij
een dubbel wordt geschonken.

De chef kan bepalen hoe hij de
eendenborst gaat bereiden, met
welke groenten en bijgerechten
erbij. De lokale invulling is dus aan
de chef-kok.”

Zes biertypen

Mitra heeft zes Nederlandse
bieren in verschillende biertypen
geselecteerd bij de voorgestelde
gerechten. “Bij de amuse schenken
we een NEIPA (New England
IPA) van Bronckhorster Brewing
Company. Bij de eendenborst in
het hoofdgerecht komt de Grutte
Pier dubbel. We eindigen met
een kaasplank, samengesteld met
de lokale kaasboer, en daarbij
serveren we de Zundert 10
Quadrupel”, zo verklapt Stefan
alvast enkele gangen.

Ook suggesties in de winkel
Zowel Mitra-ondernemer als het
restaurant verzorgen samen de
kaartverkoop. Soms speelt ook
de lokale kaasboer een rol in de
samenwerking. Deelname aan
het diner kost € 40,- inclusief de
bieren. Stefan: “Mitra Culinair
is meer dan deze diners alleen.
Het begrip Mitra Culinair is voor
ons de kapstok naar foodpairing,
niet alleen met bier maar ook met
andere dranken uit ons assortiment.
In onze drankenspeciaalzaken
hebben we iedere twee weken
twee dranken op het schap in een
culinaire hoek gekoppeld aan
culinaire suggesties, en altijd ook
een bier eraan gekoppeld. Het is
bovendien gerelateerd aan onze
folder waar dezelfde bieren en
wijnen culinair gekoppeld worden.
Zo is er gedurende het jaar zo’n
13 keer altijd een lekkere drank te
koppelen aan foodpairing. Daarnaast
is er bij elk product in de winkel
een foodpairing te vinden op het
schapkaartje. Wie echter lekker in
het restaurant wil genieten van Mitra
Culinair moet maar even kijken op
www.weekvanhetnederlandsebier.nl.
Daar kun je de deelnemende Mitra
drankenspeciaalzaken vinden.”

www.pint.nl

Echte biergenieters
zijn lid van PINT

Brouw Experience
2 daagse brouwcursus

Inhoud:
2 dagen, 1 volle dag en 1 middag incl. koffie, Luxe italiaanse lunch en
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.
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UTRECHTS KLASSEBIER
VERKRIJGBAAR BIJ DE BETERE HORECAGELEGENHEDEN
OF THUISBEZORGD VIA BEERWULF.COM

BROUWERIJ-OUDAEN.NL

bolschout
Neerlandsch bier door een Belg gebrouwen!

Locatie: Almere
Inschrijven Via

www.braumarkt.com/cursus
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Derde Bierradio Brewpod
op podcast-platform
Sinds februari jl. heeft de online streaming
radiozender www.bierradio.nl een extra menu:
podcasts. Maandelijks neemt Fedor Vogel
(hoofdredacteur/uitgever van Bier!, Brouw! en
Bierradio.nl) samen met sidekick Eelco Wijninga (Cue
Creative) een talkshow van een uur op in steeds een
andere brouwerij. De eerste uitzending vond plaats bij
Brouwerij Noordt in Rotterdam. De tweede uitzending
is opgenomen bij Kompaan Brouwerij in Den Haag.
De derde uitzending werd gemaakt bij Brouwerij De
Pimpelmeesch in Chaam.

Dyann van Alderen voorzitter
van de Stichting Week van het
Nederlandse Bier en daarover
wordt zij in de Bierradio Brewpod
ondervraagd. Naast Bierradio
Brewpod zijn er ook podcasts te
beluisteren van Henri Reuchlin:
onder de naam ‘Biertypisch
Henri’ deelt hij zijn bevindingen
tijdens zijn vele reizen naar en

In de derde Bierradio Brewpod
wordt brouwer Ad Kusters
ondervraagd over zijn brouwerij,
het vak en zijn visie op de
biermarkt. Daarnaast schoof
ook zijn vrouw Dyann van
Alderen aan. In de uitzending zit
namelijk altijd een ‘influencer’,
oftewel een invloedrijk iemand
uit de bierwereld. Sinds kort is
1

22/02/2019
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Professionele en hobbybrouwers
zijn inmiddels trouwe lezers van
Brouw! magazine. Een lijfblad
voor iedereen die met brouwen
bezig is, waarin informatie staat
over brouwtechniek, recepturen,

ingrediënten, apparatuur en veel
meer. Op de website
www.brouwmagazine.nl vind je
alle info over het nemen van een
abonnement of het bestellen van
losse exemplaren.
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Op www.biermagazine.nl vindt
je naast actueel biernieuws ook
uitgebreide informatie over alle
publicaties van Bier! magazine
(Birdy Publishing). In de webshop
kun je losse exemplaren bestellen
van de magazines, maar ook
interessante bierboeken. Zoals het
boek ‘Rivier van Bier’ (een bierige
inspiratiereis langs de Maas) van
Henri Reuchlin. Of het onlangs
verschenen boekje ‘Bierbeleving
van A tot Z’ van Han Hidalgo.
Wat te denken van het ruim 300
pagina’s dikke boek ‘De Biericonen
der Lage Landen’ van Toon van
den Reek en Jan Machiel van
Bragt. Uiteraard kun je op www.
biermagazine.nl ook gewoon een
jaarabonnement afsluiten op Bier!
magazine.

PRODUCTNIEUWS:

ENQUÊTE
KWALITEITSCONTROLE
BROUWERIJEN BELGIË
M

Birdy Publishing geeft al sinds 2008 interessante
magazines en bierboeken uit. Zo verschijnt vier
keer per jaar het smaakmakende glossy magazine
Bier! en sinds 2017 daarnaast ook vier keer per
jaar het magazine Brouw!, lijfblad voor craft- en
hobbybrouwers.

Voorjaar 2019 | Nummer 42 | € 6,95

BIER! MAGAZINE

Magazines
over bier
en brouwen

MoN074_Ad_Vedett_230x300.pdf

ontmoetingen in de bierwereld,
vaak op zoek naar bijzondere of
nieuwe biertypen. Zijn eerste twee
podcasts gaan over Italian Grape
Ales en het Franse Bière de Garde.
De podcasts van bierradio.nl zijn
ook te beluisteren via Soundcloud,
Spotify en iTunes.

Alle troeven
in handen
voor succes

Brouwerij
Het Nest
in OudTurnhout

04219

AP 8 718868 582744
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Kortingsactie in de
maand mei!

Niet alleen tijdens de Week
van het Nederlandse Bier
maar in de gehele maand
mei krijg je 20% korting
op alle losse bestellingen
(magazines en boeken) via
www.biermagazine.nl.
Klik op de bierpublicaties
van je keuze, verzamel
ze in je winkelmandje en
gebruik de kortingscode
WeekNLBier2019. Vanaf
€ 12,50 aan bestellingen is
de verzending gratis.

20% KORTING

Op alle losse bestellingen (magazines en
boeken) op www.biermagazine.nl.
KORTINGSCODE: WeekNLBier2019

BIERIG
ERMELO
RUIM 3.000 BIEREN!
Burg Bieren is sinds 1995 niet meer weg te
denken uit het Nederlandse bierlandschap.
Met maar liefst 3.000 verschillende bieren
in onze winkel, onze eigen Burg Bier
Brouwerij, Speciaalbiercafé De Hazeburg,
verbonden door een unieke Biertunnel.
Burg Bieren is een Walhalla voor de echte
bierkenners, maar natuurlijk ook voor de
liefhebbers!

Nederlands Trappistenbier uit Zundert
Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij Zundert Trappist
via de nieuwsbrief. Aanmelden kan via www.zunderttrappist.nl

info@verkooptrappistzundert.nl - www.zunderttrappist.nl

SPECIAALBIER CAFÉ, BROUWERIJ,
BIERWINKEL & BIERTUNNEL
PUTTERWEG 43-45 . 3851 GB ERMELO . 0341 564 934
BURGBIEREN.NL . BIERTUNNEL.NL . HAZEBURG.NL
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DE PIONIERS VAN HET
‘NEDERLANDSE BIER’
Het is alweer de achtste editie van de
Week van het Nederlandse Bier – time
flies when you’re having fun! In die acht
jaar is het Nederlandse bierlandschap
dramatisch veranderd: een veelheid
aan brouwerijen en bierfestivals,
honderdduizenden bierliefhebbers
die durven eens anders te drinken en
bier staat overal groots op de kaart.
Horecabedrijven, media en winkels in
alle soorten en maten: gevarieerd bier
is er niet meer weg te denken. Dat was
acht jaar geleden wel anders, laat staan
achttien jaar geleden. Bij de start van
het derde millennium telde Nederland
slechts enkele tientallen brouwerijen.
Wie zijn eigenlijk die ‘pioniers van het
Nederlandse bier’?
De Raaf, De Friese
Bierbrouwerij,
de Arcense
Stoombierbrouwerij

Herm Hegger
De vroegste pioniers brouwden
hun bier in een tijd dat Koning
Pils nog stevig in het zadel zat.
Waarschijnlijk mede geïnspireerd
door bier met een andere kleur,
geur en smaak dat vanuit België tot
ons kwam in de jaren zeventig en
tachtig, begonnen zij kleinschalig
en onafhankelijk te brouwen. Zo
toverde Herm Hegger in 1982
de oude brouwerij Bergzicht om
tot Brouwerij De Raaf: vooral het
gelijknamige witbier, dat in 1987
het levenslicht ziet, wordt razend
populair. In 1991 neemt Allied
Breweries (onthoudt die naam) het
bedrijf over – drie jaar later sluit
men de poort van De Raaf.
De Arcense Stoombierbrouwerij,

Aart van der Linde

begonnen als Brouwerij
De Vriendenkring, bracht al in 1981
bovengistend bier op de markt –
sterker nog, er werd afgesproken
dat men er nooit ondergistend bier
zou brouwen. Brouwmeester Toon
van den Reek maakte al snel naam
met hooggegiste specialiteiten
van uitstekende kwaliteit. Ook
hier klopte Allied Breweries aan
de poort, en in 1992 lijfde zij de
Stoombierbrouwerij in. Drie
jaar later neemt het toenmalige
Interbrew (nu AB InBev) het
hele spulletje over. De Arcense
Bierbrouwerij heet tegenwoordig
Hertog Jan.
Niet iedereen wordt overgenomen:
zo startte in 1984 Aart van der

Toon van den Reek
Linde De Friese Bierbrouwerij,
die tot op de dag van vandaag
onafhankelijk is. Aart leerde het vak
in Arcen en bleek een ware pionier,
want naast Fries bier maakt hij
ook whisky. Bekend van Us Heit
bier is de Friese eigenlijk altijd een
lokale speler gebleven – misschien
schuilt daar wel het geheim van de
voortbestaande zelfstandigheid.
Herm Hegger, Toon van de
Reek en Aart van der Linde: zij
behoren tot de bierpioniers van
het eerste uur. Het was de tijd
dat tattoos voorbehouden waren
aan matrozen en motorrijders,

en lichaamsbeharing nog de
gewoonste zaak van de wereld was,
maar dan wel ónder de kleding.

jaren geen eigenaar meer is, want
“Christoffel moet een gemakkelijk
karakterbier zijn dat bij het derde
glas nog beter smaakt dan bij
het eerste”. Aldus Leo Brand,
bierpionier.

La Trappe

Brouwerij De Koningshoeven, zoals
de brouwerij tegenwoordig heet,
is ontstaan in 1884, slechts enkele
jaren nadat de abdij ‘Onze Lieve
Vrouwe van Koningshoeven’ was
gesticht. Eén van de monniken was
de zoon van een Duitse brouwer,
en om de abdij van extra inkomsten
te voorzien (naast landbouw en
veeteelt) startte men een brouwerij
onder de naam De Schaapskooi (de

Harrie Vermeer
abdij is in een oude schaapskooi
gebouwd). Lange tijd wordt
er bier gebrouwen volgens de
Duitse methode van ondergisting:
donker, pils, dortmunder en bock.
Het is pas in 1980 dat men er
bovengistend gaat brouwen: La
Trappe Dubbel is het eerste bier
van hoge gisting, al snel gevolgd
door de tripel. En ja, sinds 1980 is
de merknaam La Trappe in gebruik.
In 1991 introduceert men het
inmiddels legendarische La Trappe
Quadrupel; acht jaar later wordt een
alliantie met Bavaria (tegenwoordig
Royal Swinkels Family Brewers)
aangegaan.
La Trappe heeft binnen de
trappistengemeenschap aardig
wat eerstelingen voortgebracht:
het eerste trappisten witbier, de
eerste trappisten bock en het eerste
houtgelagerde trappistenbier.
Ook binnen de Nederlandse
biergemeenschap neemt La Trappe
nog steeds een unieke plaats in,
en Nederland Bierland zou er,
zonder de pioniersgeest van de
monniken en leken die Brouwerij
De Koningshoeven bestieren, niet
zo florissant uitzien. La Trappe
behoort, kortom, zeker ook tot de
bierpioniers van Nederland.

Brouwerij ’t IJ

Ook in Amsterdam zat men niet stil.
In de jaren tachtig van de vorige
eeuw gebeurt er veel op biergebied:
Bierproeflokaal In de Wildeman,
De Bierkoning en Bier&cO starten
allen in dit decennium. Even lijkt
het erop dat Amsterdam geheel
brouwerijloos zal zijn, als Heineken
de brouwerij sluit en de productie
concentreert in Zoeterwoude en ’s
Hertogenbosch. Het is evenwel aan
een muzikant en bierliefhebber te
danken dat dit niet zo gaat: Kaspar
Peterson startte Brouwerij ’t IJ met

Brouwerij De Molen
Kaspar Peterson (m)
de opbrengst van enkele liedjes die
hij schreef en waarmee Drukwerk
hits scoort. Kaspar brouwde eerst
in zijn keuken, geïnspireerd door
de bieren die hij al toerend door
België leerde drinken. Gestaag
groeit de brouwerij uit tot een
begrip: eerst in Amsterdam, later
in Nederland, en nog iets later
nemen twee horecatijgers de
brouwerij van Kaspar over. Zij
versnelden de groei en het succes
van de brouwerij zodanig dat deze
zich in de kijker van het Belgische
Duvel-Moortgat speelde, die de
brouwerij uiteindelijk overnam.
Maar ook hier geldt: Brouwerij ’t IJ
behoort tot de absolute voorlopers
van het gevarieerde en diverse
bierlandschap dat wij nu in de Week
van het Nederlands Bier vieren en
genieten.

Geen verhaal over Nederlandse
bierpioniers is compleet zonder
Menno Olivier te noemen, oprichter
en oud-eigenaar van Brouwerij
De Molen. Dat komt niet alleen
door de buitenissige en somtijds
extreme bieren die hij geschapen
heeft, maar vooral door het feit dat
hij als eerste Nederlandse brouwer
zijn inspiratie vooral van overzee
haalde. Lieten eerdere bierpioniers
zich inspireren door buurlanden
België en Duitsland, Olivier richtte
de blik op de Verenigde Staten van
Amerika. Passend bij zijn karakter
(uitzonderlijk eigenwijs en wars van
conventies) haalde hij zijn hart op
aan bieren met eenzelfde signatuur.
Hij pionierde in Nederland met
ruimhartig gebruik van aromatische
hop, houtlagering en creëerde bieren
met het body van een Brontosaurus.

St. Christoffel

Waar vrijwel alle boven beschreven
pioniers hun inspiratie aan het
Belgisch bier ontleenden, deed
Leo Brand het anders. Een telg
uit het roemruchte Limburgse
brouwersgeslacht, die in 1986
zijn droom verwezenlijkte en een
eigen brouwerij startte. Het bleek
meteen een doorslaand succes:

Leo Brand
op de tweede dag na de opening
was al het bier uitverkocht. Leo
leerde het vak in Duitsland, aan de
brouwfaculteit van de TU München
in Freising, waar de faculteit
op het terrein van ’s werelds
oudste brouwerij Weihenstephan
is gevestigd. Zijn missie? Het
brouwen van het meest smaakvolle
karakterbier van Nederland. Die
missie hoor je vandaag de dag
terug bij vrijwel elke ‘nieuwe’
brouwerij: men wil bier brouwen
dat men zelf graag drinkt. Daarbij
was Brand vanaf dag één gebrand
op de hoogste kwaliteit van zijn
bier omdat, in zijn eigen woorden,
“De boodschap zit in de fles: een
goed product verkoopt zich zelf”.
Het gedachtengoed van Brand leeft
tot mop heden voort in de bieren
van St. Christoffel, zelfs nu hij al

Menno Olivier
Dat hij daarmee wellicht zijn tijd
ver vooruit was bleek uit het feit
dat zijn bieren eerst vooral buiten
Nederland werden gewaardeerd
– al jaren staat hij met zijn De
Molen in de mondiale top-100 van
Ratebeer. Meer en meer ontdekken
Nederlandse bierliefhebbers zijn
creaties, waarbij blijft gelden dat
niet iedereen het waarderen kan. En
zo hoort het ook: Olivier moet niets
hebben van de grootste gemene
smaakdeler, en ieder Molenbier
is een statement van formaat. Het
aloude adagium ‘je kunt geen goed
merk zijn zonder overtuigde fans en
overtuigde niet-fans’ is op De Molen
van toepassing, al zal Olivier het
nooit zelf zo zeggen – hij is een man
van weinig woorden en laat liever
zijn bier voor hem spreken.
Vieren wij dan deze maand de
achtste editie van De Week van het
Nederlandse bier, dan kunnen we
niet anders dan het glas heffen op
de Nederlandse bierpioniers. Herm
Hegger, Toon van de Reek, Aart van
der Linde, Kaspar Peterson, Menno
Olivier, Leo Brand, Harrie Vermeer
en de monniken van Onze Lieve
Vrouwe van Koningshoeven – proost!
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NIEUW: BUDELS WHITE GOSE,
HEERLIJK VERFRISSEND!
De Budelse Brouwerij introduceert dit voorjaar een nieuw
biologisch craftbier: Budels White Gose. “We wilden graag een
verfrissend en toegankelijk bier brouwen. Puur genieten onder
de zon”, aldus meesterbrouwer Gerard Arts.
Budels White Gose is één van de
verrassende nieuwe zomerbieren
van 2019. Dit biologische tarwebier
heeft dankzij haar speciale
vergisting, een licht zure smaak
met citrus als basis en accenten van
koriander. Een heerlijk verfrissend
bier, lichtgeel van kleur en een
alcoholpercentage van 4,5%. “Onze
brouwerij is sinds 1870 verankerd in
het hart van het Brabantse Budel”,
zo vertelt Carine Arts. “Met veel
liefde voor het brouwersvak leid ik
samen met mijn twee broers Gerard
en Harry de brouwerij. Het anker

in het logo van Budels, het symbool
van ‘De Hoop’, is voor ons van
grote waarde. Het staat voor een
ontdekkingstocht; proeven van het
leven en samen genieten van een
lekker glas Budels Bier.” Alle bieren
van Budels worden klimaatneutraal
gebrouwen uit natuurzuivere
grondstoffen en zacht brouwwater
uit eigen bron. De biologisch
bieren van Budels dragen het EKO
keurmerk en zijn Skal.

Budels White Gose is vanaf heden
verkrijgbaar en samen met de
andere bieren uit het gevarieerde
Budels assortiment te proeven op
het Nederlands Bierproeffestival in
Den Haag. In de groots opgezette
stand, presenteert de Budelse
Brouwerij, in samenwerking met
Voets Specialiteiten, de meest
verfijnde Budels Bier & Spijs
combinaties. Kom dus naar stand
nr. 28 in de Grote Kerk in Den Haag.

Budels Bier & Spijs op
Bierproeffestival

NIEUW: BRAND
INTRODUCEERT GOSE

Thuisbrouwer Jens
van Riel uit Woerden
presenteerde eind
maart samen met de
Brand Bierbrouwerij
het nieuwste Brand
speciaalbier. Brand
Gose is een limited
edition, een fris lichtzurig zomerbier met
fruitige geuren. Jens
heeft, na het winnen
van de 7e editie van
de Brand Bierbrouwwedstrijd in juni
2018, dit speciaalbier
volgens eigen recept
gebrouwen in de

Brand Bierbrouwerij
in Wijlre.
Een droom ging in vervulling,
samen met de meesterbrouwers
van Brand brouwde hij zijn eigen
Gose in de brouwerij in Wijlre. Jens
van Riel: “Ik was ontzettend trots
dat mijn Gose tot winnaar werd
gekozen. En om daarna mijn recept
op grotere schaal bij Brand te mogen
brouwen was super. Het resultaat
is zoals ik had gehoopt, een fris en
licht bier met de fruitige geuren en
een licht fris zuurtje, precies zoals
mijn eigen thuisbrouwsel.” Rob
Habets, meesterbrouwer Brand Bier:
“De Brand Gose is een prachtig bier
geworden. Jens had een duidelijk
recept en was erg betrokken
bij het brouwen van zijn Gose.
Samen hebben we goed gekeken
naar de ingrediënten, het juiste
alcoholpercentage (4,8%), het proces
en daardoor de perfecte balans
gevonden tussen fris, lichtzurig en
fruitig.”
Brand Gose is vanaf 29 maart als
Limited Edition verkrijgbaar bij de

NIEUW:
LINDEBOOM
SAISON
Brand Proeflokalen en snel daarna
ook in andere horecagelegenheden
en bij Jan Linders supermarkten in
Limburg.
319 brouwers voor nieuwe editie
in 2019
Na zeven succesvolle edities, met
winnaars Marc Vriens (Pilsener),
Jacques Bertens (Zwaar Blond),
Jeroen Free (IPA & Session IPA),
Bart Engel (Saison), Dennis Pancras
en Niels Bosman (Porter) en Jens
van Riel (Gose) hebben de Brand
Bierbrouwerij en Bier Consumenten
Vereniging PINT alweer een nieuwe
uitdaging voor thuisbrouwers.
De achtste editie van de Brand
Bierbrouwwedstrijd draait om
het brouwen van het perfecte
Winterbier. Dit jaar hebben 319
thuisbrouwers zich aangemeld voor
de brouwwedstrijd. De winnaar
van deze wedstrijd mag net als de
voorgangers in Wijlre, samen met
de meesterbrouwers van Brand, zijn
of haar bier brouwen.

Ook de brouwers van Lindeboom hebben een
nieuw bier gebrouwen, in een beperkte oplage: Lindeboom Saison limited edition. De Saison van Bierbrouwerij Lindeboom is een vlot
doordrinkbaar bier, krachtig van smaak en
met een mooie balans tussen een fris-fruitige body en een subtiel-hoppige afdronk.
Eerste ongefilterde Lindeboom
bier
Lindeboom Saison is een
donkerblond, bovengistend
en ongefilterd bier met een
alcoholpercentage van 5,8%.
Blond, fris-hoppig Lindeboom
bier, gebrouwen met diverse
moutsoorten, water uit eigen
bron en een typische Saisongist. In de internationale en
rijke biercultuur is Saison-bier
geen onbekende. Het kent vele
fans. Saison-bier, traditioneel
gebrouwen in de winter, komt

van origine uit het Franstalige
Wallonië. Het is een bier dat
bij de arbeid gedurende het
seizoen op het land de dorstige
arbeiders voorzag van nieuwe
energie.
Proef het seizoen
Lindeboom Saison is nu
verkrijgbaar in fles en van
de tap. Een nieuw, stijlvol
bierglas maakt de optimale
smaakbeleving van Lindeboom
Saison compleet. Beleef deze
hang naar meer!
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VOORGEPROEFD:
VIER DE LENTEBIEREN!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Omdat we het zo lekker vinden vieren bierliefhebbers elk jaar
de nieuwe lente met Lentebieren! Als de woelige zee tot bedaren
komt en het groen begint te ontspruiten in de bomen en de
struiken. Als de eerste lammetjes dartelen in de wei. We vieren
de eerste zonnestralen met dit karaktervolle voorjaarsbier. Het
frisse aroma met kruidige tinten doet écht denken aan de lente.
Fris en licht zoet, zoals de lente zelf. Puur genot tot ver nadat de
zon is ondergegaan. Heb jij nog geen lentekriebels? Lees dan snel
onze ode aan het Lentebier. We hebben een aantal Lentebieren van
kleine en grote Nederlandse brouwers geproefd.
1. Muifel Lentebier | 5,5%
Een Session India Pale Ale,
ondergistend gebrouwen. Mooi
fris en mild van smaak door
het gebruik van Amerikaanse
hopsoorten, zoals Amarillo,
Chinook en Columbus. Voor de
mout wordt pilsmout, Münchener
en carapilsmout gebruikt.

2. Jopen Lentebier | 7%

Een bovengistend blond bier met
een ruime dosis Amerikaanse hop
en een flinke hand korianderzaad.
Deze ingrediënten geven het
bier een forse fruitige bitterheid.
Jopen Lentebier is zeker geen
échte Maibock, welke meestal
ondergistend is met een plakkerig,
zoetig mondgevoel.

3. Hertog Jan Lentebock
| 7,2%

5. Texels Springtij | 7,5%

Een goudgeel bovengistend
seizoensbier, van origine een
Märzenbier. Het heeft een romige
en fruitige smaak met een tikje
koriander. Moutig zoet maar mooi in
balans. De smaak is fruitig met een
stevige afdronk, een beetje zoet met
een fris zuurtje. Tonen van appel en
peer en een hint van honing.

Een stevig blond ongefilterd
seizoensbier gebrouwen in de stijl
van Maibock, met nagisting op
fles. Met een zachte, volle smaak
van gerstemout en een fruitig
aroma. De bijzondere hopsoorten
maken dit speciaalbier van hoge
gisting extra smaakvol en geven
het zijn verrassende bloemige
karakter.

4. LNTB Brouwerij
Berging | 5,2%

6. VandeStreek
Zonnesteek | 6%

LNTB van Berging Brouwerij is
een toegankelijke en smaakvolle
Lentebock met licht moutige
en fruitige tonen. Fris en
doordrinkbaar met een bescheiden
bittere finish.

Een fris bier voor in het voorjaar
en de zomer. Een mooie melange
van drie hopsoorten (Magnum,
Columbus en Citra) en drie
moutsoorten zorgen voor een bier
in de stijl van een Maibock.

7. ’t IJ PaasIJ | 7%

Een licht amberkleurige
Lentebock, zacht en licht kruidig
van smaak. De aroma’s vormen
een mooie balans tussen fruit,
koriander, gist en hop. Het bittertje
komt mooi naar voren door de
licht geroosterde mout. ‘t IJ Paasij
is de lenteachtige tegenhanger van
de IJbok, het herfstbier.

8. Brand Lentebock |
6,5%

Een ‘klassieker’ in Nederland en
gebrouwen met een bijzondere
blend van gebrande moutsoorten
en vergist met een bovengist. Deze
Lentebock dankt zijn frisse smaak
aan de Saazer hop.

9. Gulpener Lentebock |
6,5%

Deze Lentebock is ondergistend
gebrouwen en heeft een
zachtzoete moutsmaak en
accenten van voorjaarsbloemen.
Je proeft een speelse combinatie
van smaakelementen en een lange,
hoppige afdronk.

10. Alfa Lentebock | 6,5%
Een fris voorjaarsbier met
een citrusachtige smaak. Alfa
Lentebok wordt gebrouwen met
de allereerste en dus beperkt

beschikbare hop van het seizoen
uit de VS. Door het gebruik van
licht gekarameliseerde mouten
krijgt deze Lentebok een diep
oranje tot bronzen kleur.

11. Grolsch Lentebok | 7%
Een frisse zachtzoete Lentebok
die verrast met een licht hoppige
nasmaak. De melange van
nobele hopsoorten en een ruime
hoeveelheid geroosterde mout
zorgt voor prikkelende tonen van
citrus, honing en kamillebloesem.

12. Bronckhorster Hop
into Spring | 6%

De Hop into Spring 2019 is een
type American IPA. Een fris en
fruitig bier met een heerlijke
krachtige en elegante smaak.
De fruitige en hoppige tonen
overheersen in dit voorjaarsbier.

13. ZHB 1916 Lentebier |
6,5%

Een moutig en fruitig blond
bier met een aangename milde
bitterheid in de afdronk. Een bier
dat aanschurkt tegen een Maibock,
Helles en dus gewoon een
Lentebock. Je proeft de mout, fruit,
fris zoet en een licht plakkend
mondgevoel. Zachte bitterheid in
de afdronk
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Middelburgse
Abdijbierfestival viert
eerste lustrum

s
Vrijdag 24 en zaterdag 25 mei, tijdens de Week van
het Nederlandse Bier, opent stichting Bier In Zeeland
(BIZ) voor de vijfde maal de deuren van de abdij
voor het Middelburgse Abdij Bier Festival. Het wordt
het eerste lustrum, met veel bijzonderheden en
nieuwe bieren van de Zeeuwse brouwers, waaronder
enkele primeurs. Er zijn ook dit jaar nieuwe Zeeuwse
brouwerijen bijgekomen. In de eeuwenoude
kloostergangen zullen Zeeuwse brouwers,
kloosterbrouwers en enkele gastbrouwers neerstrijken
om hun meest uiteenlopende bieren te laten proeven.

CRAFT
Mega Collab

CRAFT organiseert een landelijke
collab, oftwel ‘collaboration brew’.
Dit is een samenwerkingsbrouwsel
tussen twee of meer brouwers.
Hieraan doen 43 leden van CRAFT
mee die met elkaar 21 bieren
gaan brouwen. De bieren worden
gelanceerd in de Week van het
Nederlandse Bier. Deelnemende

leden van CRAFT zijn door loting
aan elkaar verbonden en op die
manier is ook bepaald welk biertype
er samen gebrouwen moest worden.
Op 17 mei a.s. is de grote CRAFT
Mega Collab Launch. Kijk op
www.weekvanhetnederlandsebier.
nl voor meer info en de
deelnemende brouwerijen.

Het feestelijke randje buiten het
bier wordt gevormd door een
culinaire foodpairing, live muziek,
een bierquiz en voor de liefhebbers
een rondje door de stad met een
Zeeuws trekpaard. Anders dan bij
andere festivals wordt op beide
dagen ook ter plaatse nog bier
gebrouwen. Dit past bij de abdij,
waar Norbertijner monniken reeds
in de twaalfde eeuw wekelijks bier
maakten, vanwege het riskante

drinkwater. Het Walchers Biergilde
staat nu garant voor de kwaliteit
van het bier. In de ondergrondse
Grote Crypte zal Bier in Zeeland
in kleinere hoeveelheden nog circa
100 andere bieren presenteren. Op
het Klein Abdijplein zullen een
tiental regionale bands optreden.
De muziek zal worden afgewisseld
door brouwers die hun primeurs
presenteren om te proeven, onder
meer van Baardaap Brewing uit

Middelburg, Brouwerij Rodanum
uit Aardenburg en Stadsbrouwerij
Middelburg.
Kijk voor meer informatie of voor
de aanschaf van tickets en/of het
foodpairing-arrrangement op
www.abdijbierfestival.nl , Facebook of
Twitter.

Maximus
brouwt
eerste
Oosterscheldekreeftenbier
Eind maart 2019 is onder
de naam Nautilus voor
het eerst een speciaal
passend Oosterscheldekreeftenbier gelanceerd
om de kreeftmenu’s
van de Kring van de
Oosterscheldekreeft
te begeleiden. Het
bier, een White Lager,
is ontwikkeld door
Maximus Brouwerij,
de gepassioneerde en
onafhankelijke brouwerij
uit Utrecht.

Nautilus White Lager (6%) is
een sprankelend, ondergistend
tarwebier dat tussen een Lager
en een Witbier in zit. Het bier
smaakt fris met citrusaccenten en
heeft natuurlijke zoetigheid en
een licht bittertje dat perfect bij
het kreeftenvlees smaakt, terwijl
het romige van de tarwe erg goed
combineert met het vettige van
sauzen. Het is een toegankelijk bier
en afgestemd op de verschillende
Oosterscheldekreeftmenu’s.
Nautilus bier heeft een Zeeuwse
basis door de keuze voor de mout
waarmee het is gebrouwen, die

voor 100% afkomstig is van
mouterij ‘The Swaen’ in
Kloosterzande. Maximus
Brouwerij werkt graag met lokale
producten en heeft daarom een
connectie met Zeeland gezocht.
De aromatische hopsoorten die het
bier zijn fruittonen in de smaak
geven zijn met name Amarillo
uit de VS en Hallertau Mittelfrüh
uit het zuiden van Duitsland.
Het etiket van het kreeftenbier
is door Maximus ontworpen
en uiteraard geïnspireerd op de
Oosterscheldekreeft.
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NL BROUWERIJDAGEN
OPEN DAGEN BIJ DE
BROUWER!

24,25
26 MEI
2019

DEELNEMENDE BROUWERIJEN!

Nederland heeft inmiddels ruim
650 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.

Admiraal Bierbrouwerij

Vechtdal Brouwerij

Jopen brouwerij

Brouwhuys ReuZ

van de Streek bier

Brouwerij Stijl

Berghoeve Brouwerij

Brouwerij ‘t Kuipertje

Nevel

Brouwerij de Leckere

Bolschout

Stadsbrouwerij Bonifatius

Brouwerij Klein Duimpje

Othmar Bier

Bierbrouwerij Maallust

Naeckte Brouwers

Brouwerij Egmond

Jonge Beer Brouwerij

Muifelbrouwerij

Woerkumer

Two Chefs Brewing

Breuster Brouwers

Leidsche Bierbrouwerij

Brouwerij De Vis

Brouwerij Halve Tamme

Brouwerij Dampegheest

Stadsbrouwerij de Pelgrim

Brouwerij Klinker

Stadsbrouwerij 013

De bierbrouwers van Nederland nodigen je uit. 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 2018 deden er meer dan 100 brouwerijen mee,
en dit jaar verwacht de 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.

Aldtsjerk
www.admiraalsbierbrouwerij.nl
Almere
www.brouwerijstijl.nl
Almere
www.bolschout.nl
Amstelveen
www.naecktebrouwers.nl
Amsterdam
www.twochefsbrewing.com

Oedipus Brewing
Amsterdam
www.oedipus.com

Brouwerij De 7 Deugden
Amsterdam
de7deugden.nl

Hertog Jan Arcen
Arcen
www.hertogjan.nl

Leroy Brown Brewery

Arnhem
www.leroybrownbrewery.com

Terschellinger Bieren

Baaiduinen
www.terschellinger-bieren.com

Amelander bierbrouwerij
Ballum (Ameland)
www.amelanderbier.nl

Swambacchus

Beneden-Leeuwen
www.swambacchus.nl

Stadsbrouwhuis
Broer & Zus

Beverwijk
www.stadsbrouwhuisbroerenzus.nl

Dalfsen
www.vechtdalbrouwerij.nl
Den Ham
www.berghoevebrouwerij.nl
Dokkum
www.bonifatius754.nl

Egmond aan den Hoef
www.brouwerijegmond.nl
Eijsden
www.breusterbrouwers.
ursulinenconvent.com/

Het Veem

Eindhoven
Www.brouwerijhetveem.nl

Brouwerij De Werf

Enkhuizen
www.brouwerijdewerf.nl

Brouwerij Eanske

Enschede
www.brouwerijeanske.nl

Stanislaus Brewskovitch
Enschede
www.stanislausbrewskovitch.nl

Brouwerij Mommeriete
Gramsbergen
www.mommeriete.nl

Brouwerij Martinus

Groningen
www.brouwerijmartinus.nl

Gulpener Bierbrouwerij
Gulpen
www.gulpener.nl

Uiltje Brewing Company
Haarlem
www.uiltjecraftbeer.com

Haarlem
www.jopenbier.nl

Heukelum
www.hetkuipertje.nl

Hillegom
www.kleinduimpje.nl
Hoogeveen
www.jongebeer.nl

Leiden
www.leidschbier.nl

Limmen
www.dampegheest.nl

Maastricht
www.brouwerijklinker.nl

Op vrijdag 24, zaterdag 25 en/
of zondag 26 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.

Moergestel
www.reuzenbieren.nl
Nijmegen
www.nevel.org
Ootmarsum
www.othmarbier.nl

Oss
www.muifelbrouwerij.nl
Oudorp - Alkmaar
www.brouwerijdevis.nl
Rotterdam
www.pelgrimbier.nl

Tilburg
www.stadsbrouwerij013.nl

Utrecht
www.vandestreekbier.nl
Utrecht
www.deleckere.nl
Veenhuizen
www.maallust.nl

Woudrichem
Www.woerkumer.nl
Zevenbergen
www.halve-tamme.nl

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.

als trotse hoofdsponsor van de Dutch Beer Challenge
hebben wij een verrassende xperience box samengesteld
met 12 heerlijke prijswinnende bieren!
bestel ‘m nu via mitra.nl of ga naar de winkel

29.
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Geen 18, geen alcohol

