
Texel staat bekend om zijn on-
gerepte natuur en uitgestrekte 

landschappen. Vandaar dat dit 
eiland vaak wordt bezocht om even 

te kunnen ontsnappen aan de hectiek van 
alledag. De rust die het eiland uitstraalt 
weerspiegelt zich in de ‘echt’ Texelse pro-
ducten. Bijna al deze producten worden 
ambachtelijk gemaakt en zijn van hoge 
kwaliteit. Het kwaliteitslabel ‘Echt Texels 
Product’ onderscheidt deze kwaliteitspro-
ducten. 

Het Texels Speciaalbier 
De bekende bieren van de Texelse Bierbrou-
werij dragen met trots de erkenning ‘Echt 
Texels Product’. De bijzondere omstan-
digheden op het eiland garanderen een opti-
male rijping van de gerst. De gerst welke de 
basis vormt voor het bier is dan ook afkom-
stig van het eiland zelf. Verder gebruikt de 
Texelse Bierbrouwerij voor haar bieren uit-
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I hardcore You
Brewdog brewery
Afkomst: Aberdeen, Schotland 
Type: Blond
Alc: 9,5%
Inh: 33cl.

Schnee-Bock
Lahnsteiner Brauerei
Afkomst: Lahnstein, Duitsland 
Type: (donker) Seizoensbier 
Alc: 7,2%
Inh: 50cl.

Raging Bitch
Flying Dog brewery
Afkomst: V.S.
Type: India Pale Ale 
Alc: 8,3%
Inh: 35,5cl. / 75cl.

Sara
Brasserie de Silenrieux
Afkomst: Silenrieux, België 
Type: Boekweit bier
Alc: 6%
Inh: 25cl.

Johanieter
Jopen Brouwerij
Afkomst: Haarlem, Nederland
Type: Bokbier
Alc: 9%
Inh: 33cl

broeder Jacob Bruin
BVBA Brouwerij broeder Jacob 
Afkomst: Wezemaal, België  
Type: Bruin
Alc: 7,5%
Inh: 33cl of 75cl.
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Lekkerbier Nieuwskrant maandelijks ontvangen? Meldt u aan op lekkerbierdebierwinkel.nl

Straffe Hendrik was een echte Brugse Tripel: 
krachtig van smaak, met rijke toetsen van mout, 
karamel, hop en een hoog alcoholgehalte. In 1988 
werd het merk ‘Straffe Hendrik’ overgenomen. 
Vanaf dit moment ging de Straffe Hendrik een 
heel ander leven leiden.

Toen twee jaar geleden 
het merk weer vrij 
kwam aarzelde Xavier 
Vanneste geen mo-
ment, hij haalt Straffe 
Hendrik terug naar 
huis. Zijn brouwerij De 
Halve maan was des-
tijds groot geworden 
door zijn Straffe bier. 
Maar door de jaren en 
de overnames heen 
was de Straffe Hendrik 
getransformeert tot 
een ‘Slappe Hendrik’ 
met nog maar 5% alco-

hol. Voor Xavier Vanneste dus de hoogste tijd om 
dit percentage weer op te schroeven en de Straffe 
Hendrik een nieuw leven in te blazen. Sinsdien is 
hij het bier weer gaan brouwen volgens het oor-
spronkelijke recept, het werd eindelijk weer een 
‘Straffe’, een tripelbier van negen graden. 

Maar de Straffe Tripel vond Xavier Vanneste nog 
niet genoeg. Het was dan ook echt een verrass-
ing voor de liefhebbers toen duidelijk werd dat hij 
een nog straffer bier op de markt ging brengen; de 
Straffe Hendrik Quadrupel. Quadrupel staat voor 
de viervoudige hoeveelheid mout in het bier, nog 
een trapje hoger dan de drievoudige hoeveelheid 
van een tripel dus. Volgens Xavier is het een ‘com-
plex, donker bier met een droge en straffe smaak' 
Dit nieuwe bier is een prachtige aanvulling op de 
kunstwerkjes van de Halve maan. In totaal komen 
ze nu op 5 bieren: De 2 Straffe Henkdriks, het sei-
zoensbier Brugse Bok, de Dubbele Brugse Zot en de 
Blonde Brugse Zot.

De groep van his-
torische, onafhan-
kelijke familiebrou-
werijen krijgt er een 
nieuwe familiebrou-
werij bij. Brouwerij 
Huyghe uit Melle slu-
it zich aan bij deze 
groep.  Zij zijn de 
15e traditionele fam-
ilie brouwerij welke 
nu aangesloten is bij 
een nog grotere fam-
ilie namelijk de ‘Bel-
gian Family Brewers’

Familie Huyghe
Brouwerij Huyghe is 
de oudste nog actieve 
brouwerij uit het Gen-
tse. Er was al brouwac-
tiviteit in 1654 in Melle. 
De brouwerij is sinds 
de overname in 1906 in 
handen van de familie 
Huyghe.  

De Pronkstukken
De bieren waarmee de 
brouwerij zich aansluit 
bij de Belgian Fam-
ily Brewers zijn de 
pronkstukken van de 
brouwerij. Namelijk het 
award winnende bier 
La Guillotine en de vier 
varianten van Delirium; 
Tremens, Nocturnum, 
Red en Christmas - De-
lirium is het bier met 
het typische roze 
olifantje welke ie-
dere bierliefhebber 
waarschijnlijk wel 
kent. Het bier werd 
wereldberoemd na-
dat ze in 1998 werd 
uitgeroepen tot 
‘Best beer of the 
World’.

Belgian Family Brew-
ers
Het BFB logo biedt de 

garantie dat je daad-
werkelijk een echt en 
traditioneel belgisch 
bier koopt en drinkt. Al-
leen bieren die voldoen 
aan strikte eisen komen 
in aanmerking voor het 
label.
Zo moet bijvoorbeeld 

het bier volledig in Bel-
gië gebrouwen worden 
door een echte familie 

brouwerij welke min-
stens al 50 jaar lang 
onafgebroken haar bier 
brouwt. Het bier mag 
niet als ‘Kopie’ onder 
een andere naam of an-
der etiket verkocht wor-
den. En natuurlijk moet 
er gebrouwen worden 

volgens traditie. 

Op deze ma-
nier wil de 
vereniging de 
consument 
z e k e r h e i d 
geven over 
de herkomst 
en de am-
bachtelijke 
p r o d u c t i e 

van de authentieke 
Belgische bieren. 
Want het wil nog al 

eens voorkomen dat 
bieren in het buitenland 
onterecht Belgische bie-
ren worden genoemd. 

Misschien heeft u er wel eens van ge-
hoord, of bent u allang een trouwe 
kijker.. maar voor de mensen onder 
ons die er nog nooit van gehoord heb-
ben: Tournée de générale is een in-
formatief programma over bier, jawel 
over BIER. Een echte aanrader voor 
bierliefhebbers! 

Ik hoor je denken; hoe kan zo’n pro-
gramma dan voor problemen zorgen? 
Nou, diverse brouwerijen vliegen door 
hun voorraad heen! Als voorbeeld brou-
werij Bockor. Zij kwamen in de prob-
lemen na de voor hun bijna legend-
arische uitspraak van Jean Blaute en 

Ray Cokes over hun Omer bier; “Dit is 
het lekkerste blonde bier dat ik ooit 
geproefd heb.” De brouwerij heeft na 
de uitzending al meerdere keren ‘nee’ 
moeten verkopen.  Inmiddels hebben 
ze twee nieuwe gistingstanks in gebruik 
genomen om aan de stijgende vraag te 
kunnen voldoen!

Bij Lekkerbier de Bierwinkel kunt u nog 
wel terecht voor Omer bier!

Tournée générale wordt iedere woens-
dag van 21:35 tot 22:05 uitgezonden op 
de Belgische zender Één  
Klik hier om gemiste afleveringen te 
bekijken 

Tournée générale zorgT voor problemen 

sluitend het zuiverste duinwater, verfijnde 
hopsoorten en een unieke gistsoort die de 
karakteristieke fris romige smaak aan het 
bier geeft. De rust op het eiland speelt een 
grote rol in het rijpingsproces van deze bie-
ren. Voldoende rust en een volledig afgerond 
rijpingsproces bepalen voor een groot deel 
de smaak en het karakter van het bier.

Bieren
De Texelse brouwerij heeft in korte tijd een 
flink aanbod aan speciaal bieren opgebouwd. 
Zo hebben ze Skuumkoppe, Goudkoppe, Wit, 
Amber, Dubbel, Tripel, Stormbock, Winterbi-
er en natuurlijk het bekende Texels Bock Bier 
welke is uitgeroepen tot beste bockbier van 
2010. De bieren zijn allemaal van zeer hoge 
kwaliteit, dit blijkt ook uit de verschillende 
oorkondes en prijzen welke de brouwerij de 
afgelopen 10 jaar voor de bieren heeft ont-
vangen. 

http://www.youtube.com/user/TheBentastic
http://www.lekkerbierdebierwinkel.nl/cms/

