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Krombacher Weizen
Krombacher 
Afkomst: Duitsland
Type: Weizen
Alc: 5,3%
Inh: 50cl.

Dogma
Brew Dog Brewery
Afkomst: Schotland
Type: Honing bier
Alc: 7,8%
Inh: 33cl.

Chaos Theory
Brew Dog Brewery 
Afkomst: Schotland
Type: Imperial Pale Ale 
Alc: 7,1%
Inh: 33cl.

Toohey’s New
Toohey’s breweries 
Afkomst: Australie
Type: Pilsner
Alc: 4,6%
Inh: 375cl.

Fuller´s Vintage Ale
Fuller’s
Afkomst: Londen Engeland 
Type: Vintage Ale 
Alc: 8,5%
Inh: 50cl.

Fuller´s IPA
Fuller’s
Afkomst: Londen Engeland 
Type: India Pale Ale  
Alc: 5,3%
Inh: 50cl.

Op zaterdag 23 ok-
tober 2010 was het 
zover; het lekkerste 
bockbier van Neder-
land werd gekozen.  
In 2001 kwamen de 
twee genootschappen 
van bierliefhebbers 
‘De Dubbele Arend’ en 
‘Geheim Genootschap 
Arendnest’ met het 
idee. In 10 jaar tijd 
is het initiatief uitge-
groeid tot een succes-
volle megaproeverij, 
De grootste onafhan-
kelijke consumen-
tentest op biergebied 
van Nederland. 

DOOr cONsumeNteN 
Getest

De bieren zijn     
onderverdeeld in 2 cat-
egorieën; Standaard 
Bockbier & Zwaar Bock-
bier. 118 proevers uit het 
hele land mochten 41 
bockbieren van de fles 
proeven. Dit alles ge-
beurde in de brouwerij 
van Heineken in ’s Her-
togen-
bosch.

 

DOOr prOfessIONAls 
GekeurD

In deze tijd van het 
jaar zijn er volop bock-
bierverkiezingen. Zo 
werden er vorig week-
end ook weer bockbie-
ren gekeurd. Bij deze 
bockbierkeuring werd 
vooral gekeken of het 
bier technisch goed 
in elkaar zit. Bierken-
ners en keurmeesters 
uit binnen-  en buiten-
land hebben onder lei-
ding van Derek Walsch 
82 bockbieren beoor-
deeld. De bieren zijn 
onderverdeeld in 3 
categorieën namelijk 

Het Beste                                         Van Nederland 

‘Beste Donker Bock’, 

‘Beste Dubbelbock’ en 
‘Beste Speciaalbock’. 
De Texels Bock werd 1e 
in de categorie ‘Donker 
bock’ en is tegelijker-
tijd de overall winnaar. 

Bekijk de uitslagen op 
www.lekkerbierdebier-
winkel.nl

Op 25-3-2010 werd de beruchte weddenschap 
tussen Johan madelijns (voorzitter van de vzw 
lambikstoempers) en Johan van Dijck (market-
ingdirecteur van Duvel moortgat) afgesloten. Op 
het bierviltje waar de weddenschap op is vast 
gelegd staat het volgende: ‘Indien voor eind au-
gustus 10.000 mensen lid zijn van de facebook 
pagina “wij willen Duvel tripel Hop” brouwen 
we het opnieuw.’

En dit is de Lambik-
stoempers gelukt! 
Eind april was het 

al duidelijk dat het 
bier geproduceerd 

zou worden, de 
facebookpagina had 
toen al het beloofde 

aantal leden en dit is 
inmiddels al uitgegroeid tot 

17.328 leden. 

De Tripel Hop bevat naast de 
reguliere Duvelhoppen ‘Saaz-
Saaz’ en ‘Styrian Golding’ ook 
de Amerikaanse Amarillo. Als 
finishing touch wordt er ook 
nog gedryhopped. Na het 
afkoelen van de wort vindt 
er dan opnieuw een hop-
storting plaats. Dit result-
eert in een fijn bitter bier 
met duidelijke hoparo-
mas.

Luxe geschenkver-
pakking, ideaal als 
cadeau.

Je vraagt je vast af 
waarom deze beer een 
gewei heeft. Een man 
schreef om dezelfde 
reden naar de brou-
werij. 

Hij schreef dat hij op 
een dag thuis onder 
het genot van een lek-
ker biertje naar de 
sixpackhouder aan het 
kijken was. Nadenkend 
over wat hij zag zij hij 
tegen zijn vrouw dat 
hij niet kon bedenken 
waarom die beer een 
gewei had. Zijn vrouw 
keek even over zijn 
schouder mee en liep 
vervolgens grinnikend 
weg. ‘Wat?’ hij huilde, 
‘Snap jij het wel?’ Ze 
knikte, maar wou niets 
zeggen. ‘Ik moet het 
weten,’ schreef hij. 
‘We zijn nu twee weken 
verder en ze wil het nog 
steeds niet zeggen.. 

Het antwoord vanuit de 
brouwerij luidde: Wees 
gerust, Loyale maar 
toch verwarde bier lief-
hebber, je zult nu oph-
eldering krijgen: Beren 
hebben geen geweien, 
natuurlijk niet. Maar 
toch is het een beer, de 
legendarische Boonville 
Beer om precies te zijn. 
Wat is de vergelijking 
met een ‘bear’ (beer) 
en een ‘deer’ (rendier)? 
bear + deer = BEER!! 
Zijn naam is Barkley en 
hij wordt vaak rond de 
Anderson Valley gezien 
door bier liefhebbers, 
vooral als ze al een 
slokje op hebben!

Barkley, the Boonville Beer

Anderson VAlley Brewing CompAny

Het verhaal van de Anderson Valley Brewing 
Company begint in ‘The Buckhorn Saloon’. Daar 
waar mooie ales, porters, stouts en tarwe bie-
ren gecreëerd werden in glimmende roestvri-
jstalen vaten. Ze begonnen met het produceren 
en verkopen van hun bier in 1987. Dit na dat de 
Allen’s uitvoerig onderzoek hadden gedaan naar 
kwaliteit brouwen en hadden besloten hoe de 
bieren zouden moeten smaken. 

De brouwerij maakte een periode van enorme 
groei mee en breidde de brouwcapaciteit uit. Ech-
ter was dit niet voldoende, de vraag naar het bier 
werd steeds groter. Het was nu noodzakelijk om 
nog verder uit te bouwen. In 1998 begonnen ze aan 
de bouw van het bavarian Brewhouse. In dit brou-
whuis zijn speciale koperen vaten te vinden welke 
zijn gered door Ken Allen, uit een verloren Duitse 
brouwerij. Het nieuwe brouwhuis is geopend sinds 
augustus 2000. Het is echt een trekpleister voor to-
eristen, er is van alles doen. Zo is er het jaarlijks 
terugkerende legendarische Boonville Bier festival.

De bieren van de Anderson Valley Brewing Company 
zijn -naar traditie- handgemaakt. Alleen de zuiver-
ste natuurlijke ingrediënten worden gebruikt om 
de speciale brouwsels te maken. Het water dat 
gebruikt wordt voor het brouwproces is afkomstig 
uit diepe putten rondom de brouwerij. Er worden 
geen kunstmatige conserveringsmiddelen gebrui-
kt of smaak vernielende pasteurisatieprocessen 
toegepast. 
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