
AFZ:  BACHLAAN 8  -  4462 JK  -  GOES

NIEUWSBRIEF
DE DELTABROUWERS  
ZEEUWS AMATEUR BIERBROUWERS GILDE

JANUARI  2015



D e  D e l t a b r o u w e r s 
Zeeuws Amateur Bierbrouwers Gilde 

opgericht 8 januari 1987 te Goes 
 

G I L D E   I N F O R M A T I E  
 

   
BANKREKENING 

ING bank no: 34 46 848 
t.n.v. De Deltabrouwers te Goes 

 
IBAN code: NL63INGB0003446848 

BIC code: INGBNL2A 
 

KvK: 403107230000 
 
    

NIEUWSBRIEF 
Redactie: Peter Urbanus 

0113  22 25 39 
cprurbanus@zeelandnet.nl 

  
Lay out : Jan Passieux 

06  28 12 09 35 
jpassieux@zeelandnet.nl    

 
 

INTERNET 
www.deltabrouwers.nl    

webmaster@deltabrouwers.nl 
 
 

BIERBROUW CURSUS 
Jens van Stee 

06 36 13 91 41 
bestuurslid2@deltabrouwers.nl 

 
                    

 LIDMAATSCHAP 
€ 27,50,- per jaar 

 
 

GILDEAVONDEN 
Elke maand volgens agenda op pag.1 

aanvang 20.00 uur 
 

Gemeenschapscentrum  De Vroone   
C.D.Vereekestraat 74   Kapelle 

0113  34 19 54 
www.vroone.nl 

 
 

 
B E S T U U R 
 
 
 
VOORZITTER 
Jaap Nijsse 
0113-56 20 49 
voorzitter@deltabrouwers.nl 
 
 
SECRETARIS 
Bram van Stee 
0113 34 32 08 
secretaris@deltabrouwers.nl 
 
 
PENNINGMEESTER + 
Ledenadministratie 
Arjen Dubbelman 
0113 23 24 33 
penningmeester@deltabrouwers.nl 
 
 
BESTUURSLID 
Bert Ton 
0113 31 27 33 
bestuurslid1@deltabrouwers.nl 
 
 
BESTUURSLID 
Jens van Stee 
06 36 13 91 41 
bestuurslid2@deltabrouwers.nl 
 
 
 
 
 

COPY VOOR DE NIEUWSBRIEF AANLEVEREN UITERLIJK EIND 1E WEEK VAN DE MAAND 

mailto:layout@deltabrouwers.nl
mailto:webmaster@deltabrouwers.nl
mailto:bestuurslid2@deltabrouwers.nl
mailto:voorzitter@deltabrouwers.nl
mailto:secretaris@deltabrouwers.nl
mailto:penningmeester@deltabrouwers.nl
mailto:bestuurslid1@deltabrouwers.nl
mailto:bestuurslid2@deltabrouwers.nl


Nieuwsbrief                                                               De Deltabrouwers                                                      Januari  2015   

 1 

DE DELTABROUWERS AGENDA   

 
  3 februari  Brouwcursus 
27 februari  Gilde avond. Hopfilm en proeven van eigen brouwsels.  

  Neem dus je eigen brouwsels mee!!!!! 
10 maart  Voorbespreking  met vrijwilligers Delta Bier Festival.  
15 maart  21e Delta Bier Festival. 
24 april   Themabier: “Brugse Zot Blond”  
 
26 april   Zythos Bier Festival Leuven 
13 mei   Gildereis 
26 juni   BBQ 

 
 
GILDENAVOND 27 FEBRUARI                                       Arjen Dubbelman 

 
Zoals gebruikelijk zal deze avond om 20.00 uur starten.  
We hebben twee activiteiten op het programma staan. 
 
De eerste is de Hopfilm, geproduceerd door Leo Hollestelle. 
Een prachtige film op locatie opgenomen. De première is deze 
avond. Laat deze kans je niet ontglippen. 
 
De tweede activiteit hebben we jullie hulp en handigheid bij nodig. 
Het proeven van elkaars amateurbier brouwsels.  
 
Verzoek: neem wat mee, naar deze avond en we maken er een heerlijke 
proefavond van. 
Van en voor de leden van ons Gilde. 
 

 
VAN DE VOORZITTER                                                                           Jaap Nijsse 

 
In de eerste plaats wil ik iedereen een fantastisch 2015 toewensen. Sinds de vorige 
nieuwsbrief heeft het bestuur twee keer vergaderd en hebben we weer al drie 
gildeavonden achter de rug. 
Om met het laatste te beginnen op 28 november was de bier en kaas avond, met 
68 personen een behoorlijk volle kelder zodat we noodgedwongen moesten staan. 
Dit mocht echter de pret niet drukken, naar mijn mening had iedereen het naar zijn 
zin. Maar liefst 15 kilo kaas is er die avond opgegeten met daarbij een zestal 
passende bieren. Het was een hele klus om de kaas samen met die Bram die 
middag te snijden. Gelukkig konden we gebruik maken van de keuken in De 
Vroone. 
 
In december hadden we de eindstrijd om het club kampioenschap met als 
themabier Sint Bernardus 8. Winnaar die avond werd Pim de Jonge en club 
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kampioen werden Peter en René Vermerris. De wisseltrofee staat dus een jaar in 
Rilland. 
 
Op 9 januari hadden we onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, Wim 
van Vossen had een heerlijke stout gebrouwen, deze viel zo goed 
in de smaak dat het vat van 20 liter snel leeg was. Gelukkig was 
er nog voldoende ander bier zodat niemand dorst leed. Peter en 
René hadden een fantastisch buffet gemaakt dat uiteraard ook 
gretig aftrek vond. Voor het eerst in de geschiedenis hadden we 
op die avond live muziek, Erik en Willeke lieten zich van hun 
beste kant horen met zang en gitaarspel. Al met al een gezellige 
avond waarbij redelijk wat cursisten ook een biertje bleven drinken. Nogmaals  
iedereen bedankt voor zijn bijdrage aan deze avond. 
 
Wat het bestuur betreft zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het festival. 
We hebben weer 6 brouwers bereid gevonden om naar Goes af te reizen en ook 
het festivalbier is al enige tijd gebotteld. De volgende brouwers komen naar ons 
festival: Jessenhofke, Emelisse, Zeeuwse Farm Bieren, Scheldebrouwerij, Préaris 
en Sint Juttemis. 
 
Ook hebben we natuurlijk weer heel wat vrijwilligers nodig om het festival te doen 
slagen, elders vind je hier een oproep over. Voor dit jaar hebben we besloten om de 
sjoelbak niet op te zetten. Weinig mensen willen er bij staan en de belangstelling 
ervoor liep ook enorm terug. Wat de prijs van de bonnen betreft die is gelijk aan 
vorig jaar. Ook houden we weer een tombola, prijzen hiervoor zijn van harte 
welkom bij een van de bestuursleden. 
Als het weer die dag een beetje meezit belooft het weer een prachtig festival te 
worden. 
 
Voor de rest is er weinig te melden vanuit het bestuur, andere zaken zijn  een 
beetje routine geworden en alles verloopt naar wens. Graag zie ik jullie op de 
volgende gilde avond 27 februari, die avond zal de hopfilm  vertoond worden en 
daarna elkaars bier proeven. Tot zover wat nieuws uit het bestuur. 
 
 
 

CONTRIBUTIE 2015                                                Arjen Dubbelman 
 

Beste leden.          
Uitsluitend bedoeld voor de leden die onderstaande nog niet gedaan hebben: 

 
Verzoek ik U om de ”contributie 2015” over te maken op:  
IBAN code: NL63 INGB 0003 4468 48 
t.n.v. De Deltabrouwers te Goes.  
 
Het bedrag is ongewijzigd: € 27,50. 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pixabay.com/nl/euro-geld-munt-munteenheid-europa-34322/&ei=NZK6VMDxIJCtaZyLgPAG&bvm=bv.83829542,d.ZGU&psig=AFQjCNHFjo1_211rJfhjM3cxWe-g7WAR2Q&ust=1421599600989355
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Bovenstaande gegevens staan ook allemaal aan de binnenzijde van de kaft van 
onze Nieuwsbrief. 
 
De leden waar ik een email adres van heb die actueel is (graag veranderingen 
doorgeven) krijgen van mij per email een digitale nota met ook het verzoek de 
contributie 2015 te betalen. 
 
Iedereen alvast hartelijk bedankt voor zijn/haar medewerking. 
 
Tip 1: leg deze Nieuwsbrief bij je stapeltje nog te betalen rekeningen. 
Tip 2: verhuizingen en veranderingen in e-mail adres graag aan mij doorgeven. 
 
Cursisten betalen geen contributie, wel wordt bij deze gevraagd of ze het jaar na de 
cursus lid willen blijven of niet. Graag doorgeven aan mij. Alvast bedankt. 
 
Penningmeester De Deltabrouwers. 

 
 
CORRIE DINGEMANSE OVERLEDEN                                                        Peter Urbanus 

 
Op 16 november is ons oud-bestuurslid en penningmeester Corrie Dingemanse 
overleden, na een ongelukkige val in haar woning. Corrie was pas 62 jaar en werkte 
sinds acht jaar bij zorggroep Ter Weel in Yerseke. 
Leden die al wat langer bij ons gilde zijn kunnen zich Corrie nog wel herinneren. Ze 
was klein van stuk, zei nooit zo heel veel, maar kon scherp en direct uit de hoek 
komen als ze het ergens niet mee eens was. Niet iemand om over het hoofd te zien 
dus. In mijn tijd als bestuurslid reden we vaak om beurten naar de maandelijkse 
bestuursvergaderingen. De laatste jaren zagen we haar nog maar sporadisch bij 
gildeactiviteiten. We wensen haar familie sterkte met dit verlies.  
 
 

BIERREISJE NAAR WEST-VLAANDEREN                                             Arjen Dubbelman 

 
Zaterdag 29 november 2014 ben ik samen met André Breel en onze chauffeur Bas 
Roest een dagje uit geweest naar de Westhoek. Kwart over tien staat de chauffeur 
voor de deur. 
De eerste stop was brouwerij 
Marckensteijn in Groede. Hier 
wordt onze Goesting editie 2015 
gebrouwen en gebotteld. We 
konden ons beheersen en 
proefden niet voor. De brouwerij 
is in 2007 geopend onder de 
naam: “De Drie Koningen” in 
2012 omgedoopt tot brouwerij 
Marckensteijn. Het concept 
luidt: samen bier drinken. 
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Vlak voor Hoogstrate stopten we even bij frituur De Arend. Daarna door naar Oost-
Vleteren, de Struisse Brouwers. In het beroemde proeflokaal ’t Schooltje, staan 
ouderwetse schoolbankjes en een 29-delige tap in de muur. Het eerste biertje: 
Indian Pale ale, 7 procent en mijn tweede biertje: Balck lager, 17 procent. De 
proefglaasjes zijn 15 of 8 cc. 
Na een rondgang door de brouwerij, naar café In de Vrede, de uitspanning van 
Sint-Sixtus abdij. We nemen een bruin biertje van 8 procent. Het gebouw is post-
modern. Je moet ervan houden. 
 
André wilde langs café De Ekster in Dranouter, helaas is het dicht. Het ligt prachtig 
met uitzicht over een vallei. We reden door naar Gent. 
In het spare-rib café nagepraat over de dag, het mooie weer en heerlijk gegeten. 
Tot slot langs het biermuseum in Ertvelde, uitgebaten door fam. Dhaene. 
 
Donker Beremietje, 7 procent. 
 
Spreuk: Toen ik las over het kwaad van drank, ben ik opgehouden met lezen. 
 
 
 

21e DELTA BIER FESTIVAL                                                             Bram van Stee 

 
Op zondag 15 maart is het weer zover, ons 21e festival uiteraard weer in de 
Goederenloods te Goes. 
We zijn natuurlijk op zoek naar vrijwilligers, opgave bij de secretaris via de mail. 

Geef dan ook even aan of je de hele dag kunt of een halve dag, wat je wil.  
 

 
BUSREIS NAAR ZYTHOS BIERFESTIVAL 26 APRIL 

 
 

 
Zondag 26 april 2015 organiseert ons Gilde een busreis naar het Zythos Bierfestival 
te Leuven.   zie ook: http://www.zbf.be 
 
Openingstijden zijn van 11.00 uur tot 21.00 uur. 
 
10.30 uur Middelburg Industrieweg 7b, van Fraassen Travelling 
10.40 uur Arnemuiden Benzinestation afslag A58 
11.00 uur Goes NS station 
11.10 uur Kapelle Carpool – ANWB 
11.15 uur Rilland, Shell station 



Nieuwsbrief                                                               De Deltabrouwers                                                      Januari  2015   

 5 

12.40 uur Leuven 
 
Vertrek vanuit Leuven: 20.00 uur.  
21.30 uur  Kapelle 
21.45 uur  Goes 
22.15 uur  Middelburg 
 
Kosten:  € 30,= voor leden en € 35,= voor niet leden. 
 

U kunt zich opgeven door een E-mail te sturen naar Arjen Dubbelman: 
penningmeester@deltabrouwers.nl. 
en het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer: 
NL63 INGB 000 344 68 48 t.n.v. Deltabrouwers te Goes. 

 
MET DAARBIJ JE OPSTAPPLAATS!!! 
 
Leden hebben voorrang tot 1 april !!! 
 
Doe je voordeel en koop nu je jetons in voorverkoop tegen verminderde prijs :  
€ 0,90 i.p.v. 1,00 voor 10 cl bier, zie http://www.zbf.be  A.u.b. dit zelf regelen. 

 
 

 
ONK 2015                                                                            Bergsche Bierbrouwersgilde 

 
Het Bergsche Bierbrouwersgilde organiseert op zaterdag 6 juni 2015 het 
Jaarlijkse "Open Nederlands Kampioenschap amateur bierbrouwen (ONK)” 
  
Hierbij worden jullie weer allemaal uitgenodigd om deel te nemen!  
  
Alle informatie over het ONK, inschrijvingsformulieren , kosten, reglement, 
belangrijke data etc. vindt je op onze site: 
http://www.ONK2015.nl Het ONK wordt gehouden in en rondom het Markiezenhof 

in het centrum van Bergen op Zoom. Wij rekenen weer op jullie deelname. Het 
maximaal aantal inschrijvingen is vanwege het aantal keurmeesters vastgesteld op 
550 bieren. 
  
Wilt u op de hoogte blijven van de verdere organisatie van het ONK en de wedstrijd, 
dan kunt u ons ook volgen via Facebook! 
http://www.facebook.com/bergsbierfestival 
  
Schroom niet om deze mail door de sturen naar al je 
biervrienden. 
  
Met brouwgroet van de Bergsche Bierbrouwers, 
Joris Stoop – Wedstrijdsecretariaat.  Email: 
wedstrijd@onk2015.nl 
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TE BITTER?                                                                                    Peter Urbanus 

 
Niet iedere bierdrinker is geporteerd van IPA’s en andere zwaar gehopte bieren. 
Pech voor hen, want het merendeel van de nieuwe Nederlandse en Amerikaanse 
bieren is op z’n minst stevig gehopt. Op internet zijn hier stevige discussies over. 
 
Op Bierblogger.nl vind je verhitte discussies over de in de ogen van sommigen te 
zwaar gehopte craft beers. De balans is zoek, menen ze. Volgens bierblogger 
Fiona de Lange kiezen veel bierbrouwers voor IPA’s en zwaar gehopte bieren 
omdat ze trendy zijn en hop een eenvoudig toepasbaar ingrediënt is om je smaak 
op te peppen.  
Na navolgen van buitenlandse bierstijlen omdat die trendy zijn, 
is dat de diversiteit van het Nederlandse en internationale 
‘bierlandschap’ afneemt, menen sommige schrijvers. Eerst 
brouwden onder meer Nederlandse en Amerikaanse brouwers 
met wisselend succes Belgische bieren na en nu is de beurt aan 
IPA’s. 50 procent van de Nederlandse ambachtelijke kleine 
brouwers produceert naar eigen zeggen hoppige bieren, terwijl 
zo’n 35 procent een aanbod kent dat neerkomt op ‘voor elk wat 
wils’.  
 
Google eens op: 
http://www.bierblogger.nl/diversiteit-nederlands-bierlandschap-
zorgwekkend/#comment-5103  
http://www.slate.com/articles/life/drink/2013/05/hoppy_beer_is_awful_or_at_least_it
s_bitterness_is_ruining_craft_beer_s_reputation.single.html  
 

 
MENS CONSUMEERT AL MILJOENEN JAREN ALCOHOL                                 Trouw 

 
Onze voorvaders consumeerden vermoedelijk al miljoenen jaren geleden alcohol. 
Dat blijkt volgens dagblad Trouw uit Amerikaans onderzoek. De conclusie haalt 
eerdere aannames onderuit; er werd altijd gedacht dat mensen pas negenduizend 
jaar alcohol consumeerden. 
De biologen van het Sante Fe College in Gainesville bekeken wanneer in de 
evolutie het enzym ADH4 opdook. Dat enzym is nodig om alcohol af te kunnen 
breken. Het blijkt dat de voorvaders van de mens al zeker tien miljoen jaar geleden 
het enzym in hun lichaam hadden. 
 
Dat gaf een evolutionair voordeel. Zo'n 15 miljoen jaar geleden veranderde het 
klimaat drastisch, en daarmee ook de leefomgeving van onze voorvaders in Oost-
Afrika. Als gevolg daarvan gingen zij meer fruit eten dat op de grond was gevallen, 
in plaats van fruit dat zij uit bomen plukten. Gevallen fruit bevat meer ethanol - een 
alcoholsoort - en dankzij het enzym kon dat worden afgebroken na consumptie. 
Andere diersoorten konden dat niet.  
 
Wij Deltabrouwers hebben het dus niet zo gek bekeken.  



vaste bieren van de tap:
*Heineken
*Westmalle Dubbel
*Erdinger Witbier
*Wittekerke Rosé
*De Koninck
en zes wisselkranen met regelmatig unieke bieren!

Café de Oranjeboom, Familie Oosthoek. Anno 1938        Nieuwe Rijksweg 21 - 4472 AA - ’s-Heer Hendrikskinderen
tel: 0113 21 58 66 of Dennis 06 20 01 35 18          http://cafeoranjeboom.hyves.nl

1 1  V E R S C H I L L E N D E  B I E R E N  V A N  D E  T A P 

3 bieren
in proefglas 

naar eigen
keuze

op een 
proefplateau

voor 5,-

JAN DE MOSSELMAN 
voor club’s, verenigingen, bedrijven, verjaardagen, café’s e.d.

Jan de Mosselman voor elk feest!

een Mosselfestijn voor min. 30 tot max. 300 personen

info: 06 20 08 44 62
www.jandemosselman.comseizoen juli/dec. NL/BE

DE  VROONE
Uw gastheer/vrouw

Valentijn & José

C.D. vereekestraat 74
4421 CE Kapelle

Telefoon: 0113-341954
email: info@vroone.nl
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KOKEN MET BIER                                                                        Arjen Dubbelman 
 
GEGRILDE FLESPOMPOEN.      

 
Type bier: Bockbier (dubbelbock) Duits & Lauret. 
 
Ingrediënten voor vier personen: 
• 300 gram flespompoen, bovenste gedeelte  
• 100 gram kastanjechampignons 
• 1 middelgrote ui 
• 4 ontpitte dadels 
• 200 gram Duits & Lauret kaas of pittig belegen kaas, in 
blokjes 
• 4 eetlepels zonnebloemolie 
• 8 eetlepels Duits & Lauret Dubbelbock 
• peper uit de molen en zout naar smaak 
 
Bereidingswijze: 
De dadels in flinterdunne stukjes snijden. In een mengkom doen en in het bier 
gedurende 1 tot 2 uur wellen. De ui schillen en in blokjes snijden. Na het wellen van 
de stukjes dadel 2 eetlepels olie in een braadpan verwarmen en de stukjes ui 
goudgeel bakken. Stukjes dadel en het restant van het bier toevoegen, hittebron 
verlagen en gedurende 10 minuten stoven. Naar smaak extra bier gebruiken. Op 
smaak brengen met peper en zout en in de pan laten afkoelen. Het bovenste 
gedeelte van de flespompoen gebruiken, waarin geen zaadjes zitten. Schillen en in 
plakken van 0,5 cm snijden. Met een speciaal vormpje rondjes eruit steken. De 
rondjes zo kort mogelijk beetgaar koken en laten afkoelen. De 
kastanjechampignons schoon borstelen, harde onderkant afsnijden en in niet te 
dunne plakjes snijden. Flespompoen en kastanjechampignons met 2 eetlepels olie 
bestrijken en op een grillpan aan beide kanten zo kort mogelijk roosteren. Met de 
dadel- en uiencompote en blokjes Duits & Lauret kaas 
(of pittig belegen kaas) serveren, vergezeld van een 
licht gekoeld glas Duits & Lauret Dubbelbock.  
 
Speciaalbierbrouwerij Duits & Lauret, Schoolstraat 77, 
3451 AC Vleuten 
www.duitslauret.com 
 
 

 
RECORDAANTAL NIEUWE BROUWERIJEN                                              Peter Urbanus 

 
Volgens een overzicht van beerportal Cambrinus.nl is er dit jaar een recordaantal 
nieuwe brouwerijen van start gegaan in Nederland. Ook brouwerijhuurders zijn 
opgenomen in dit overzicht. Het aantal brouwers en brouwerijhuurders bedroeg in 
december dit jaar 269, waarvan er 73 dit jaar zijn begonnen. Dit kaartje laat zien 

http://www.duitslauret.com/
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waar de meeste nieuwkomers de deuren openden. 
http://www.pinkgron.nl/nlkaartgroot.htm. 

 
 
SLIJTERIJ BIE DE BOLLE                                                                  Peter Urbanus 

 
Leden uit Heinkenszand kennen deze man 
vast al. Slijterij Bie de Bolle stond met een 
collectie bieren, wijn en sterke drank op de 
winterfair bij tuincentrum Wisse in 
Heinkenszand. Ik kocht daar een halve-
literfles Crabbie’s Ginger Beer uit Edinburgh, 
die André en ik ons goed hebben laten 
smaken.  
Het verdwijnen van de Mitra’s aan het 
Molenplein in Goes vond ik destijds een 
ramp. Er zijn weinig slijterijen die zo’n mooie 
collectie binnen- en buitenlandse bieren 
hebben als deze zaak, gecombineerd met 
Piet z’n kennis van zaken. Een bezoekje aan 
de website van Bie de Bolle lijkt me daarom 
voor elke bierliefhebber in de regio een goed 
idee. De zaak kent een leuke collectie Belgische bieren, buitenlandse bockbieren 
en binnenkort wordt het assortiment uitgebreid met buitenlandse speciaalbieren, 
waaronder Amerikaanse. 

 
 
KLOONBIER ONK 2015  

Oesterstout - Scheldebrouwerij 
 
Omdat de roots van de brouwerij bij het Bergsche 
Bierbrouwersgilde ligt en de brouwerij onlosmakelijk 
verbonden is met Bergen op Zoom is er gekozen 
voor een bier van de Scheldebrouwerij. Volgens ons 
zit er een mooie uitdaging in het klonen van de 
Oesterstout 
 
Oesterstout (8,5%) 
 
Deze stout brengt u dankzij het vleugje zilt een stuk 
dichterbij de kust. Onder een beigekleurige 
schuimkraag schuilt een krachtig bier, vol van smaak en rijk van geur. Zijn 
robuustheid wordt opgebouwd uit het zoete van fruit en karamel en het bittere van 
hop en geroosterde mout. De Oesterstout laat de parel achter op uw tong en 
smaakt lang en gelaagd na. 
 

http://www.pinkgron.nl/nlkaartgroot.htm
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OESTERSTOUT                                                                                                 De Roerstok 

    
Aantal liters:  10 ltr. EBC  140 EBU 35 

    

Moutsoorten Pilsmout  3000 gr.  

 Gebrande gerst 250 gr.  

 Chocolademout 200 gr.  

 Zwarte mout 50 gr.  

 Havervlokken  200 gr.  

    

Hop Fuggles  5,7% alfazuur 24 gr. 60 min. 

 Fuggles  5,7% alfazuur 12 gr. 20 min. 

    

 Rauwe oesters 150 gr. 15 min.  

    

Gist Wyeast 184 Irish Ale of White Labs WL-P004 of Safale US-05 

    

Maischwater ltr. 10 ltr.   

    

Spoelwater ltr. 7 ltr.   

    

Maischschema 55 ºC 15 min.  

 66 ºC 45 min.  

 72 ºC 15 min.  

 78 ºC 5 min.  

    

Kooktijd  90 min.  

    

Begin SG 1082   

Eind   SG 1020   

Alc.%  8,5 %  

Bijzonderheden  

 
Met 8,5% vol. een stevige, zachte stout met beperkte bitterheid. 
Donker als de nacht. Tijdens het brouwproces wordt het wort van 
dit bier over oesterschelpen gepompt. Een prijswinnaar met een 
vleugje zeesmaak van oesters en een mooie schuimkraag.  
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.fotosearch.nl%2FNSP292%2Foyster%2F&ei=zhO9VJ_jM8feaom4gMAG&bvm=bv.83829542,d.ZGU&psig=AFQjCNFL7mTQbLYPimnVbiRiYW8L22ssFw&ust=1421763821192696
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WILDE WEZEL WHISKY IN WILDEREN                                               Casimir Elsen 

 
Dat een aantal brouwerijen zich ook met andere dranken dan bier bezighoud is 
geen nieuws. En dan hebben we het niet over het gamma frisdranken, dat in 
sommige brouwerijen vervaardigd wordt, maar wel over de sterke dranken die er 
geproduceerd worden, al dan niet in samenwerking met andere producenten. Het 
Anker in Mechelen lanceerde enkele jaren geleden al haar eigen whisky, De Ryck 
in Herzele heeft haar Bierblomme, Achouffe haar Esprit d’Achouffe, Duvel Moortgat 
haar Duvel Distilled en mogelijk vergeten we er hier en daar nog wel eentje. Sinds 
het weekend van 23 en 24 augustus van dit jaar is er een nieuwkomer in dit 
segment. 
 
Dat weekend presenteerde brouwerij-stokerij Wilderen immers haar eerste single 
malt whisky. Nog maar in zeer beperkte mate, 
dat wel, zodat momenteel nog van een zeer 
exclusief product kan gesproken worden. In 
totaal werd immers maar één vat afgevuld, met 
name het allereerste vat dat gestookt werd in 
augustus 2011, onmiddellijk na de start van het 
bedrijf. Dat heeft te maken met de regelgeving 
in verband met de benaming ‘whisky’. In de 
kelder onder de oude stokerij liggen thans al 
wel enkele tientallen vaten te rijpen, maar strikt 
genomen mag geen enkel daarvan op dit 
ogenblik al whisky genoemd worden. De naam 
‘whisky’ mag immers enkel gebruikt worden als 
aan een aantal voorwaarden voldaan is. Het 
basisproduct moet hoofdzakelijk graan zijn, het 
moet gaan om een distillaat, het alcoholgehalte 
moet minimaal 40% alcoholvolume zijn, en de 
rijping moet gebeuren in eikenhouten vaten 
met een maximale inhoud van 185 
Amerikaanse gallons gedurende een periode 
van minimaal drie jaar en één dag vanaf de 
datum van distillatie.  
 
En één dag… 

Het is deze laatste voorwaarde die verantwoordelijk is voor de huidige beperkte 
beschikbaarheid van de Wilderse whisky. Pas in augustus waren de drie jaar (en 
niet te vergeten die ene dag!) immers voorbij en was er echt sprake van whisky. Het 
tweede vat komt vrij in oktober en het derde pas in januari 2015. Als u dit leest, is er 
dus misschien opnieuw whisky verkrijgbaar in Wilderen, want het eerste vat was 
begin september al nagenoeg uitverkocht. Pas vanaf volgend jaar zal de afvulling 
ietwat stijgen, à rato van één vat per maand. In de loop van de voorbije drie jaar 
heeft de brouwerij-stokerij immers regelmatig vaten bijgekocht en kon er dus stilaan 
meer gestookt worden. Momenteel zit men aan een capaciteit van ongeveer vier 
vaten per maand.  

Mike Janssen (rechts) met 
echtgenote Roniek en brouw- en 

stookmeester Roland 
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De vaten die Wilderen gebruikt voor de rijping van haar whisky zijn niet nieuw, maar 
tweedehands aangekocht. Ze zijn de afkomstig van drie Amerikaanse stokerijen: 
deels de bekende whisky-fabrikant Jack Daniel’s Distillery in Lynchburg, Tennessee 
, deels de Buffalo Trace Distillery in Frankfort, Kentucky,  en deels de Heaven Hills 
Distilleries in Bardstown, eveneens Kentucky. 
 
Wild Weasel 
De whisky van Wilderen is een ‘single malt whisky’. Dat wil zeggen dat hij volledig 
op één plaats werd gestookt, gerijpt en afgevuld. Het is dus het product van één 
enkele stokerij. Wilderen is dan ook een zogenaamde ‘warme stokerij’, die het hele 
productieproces van begin tot einde zelf uitvoert en niet werkt met elders 
aangekochte ruwe alcohol. Vergelijk het met de benaming ‘warme bakkerij’ in de 
brood- en patisseriesector.  
De nieuwe whisky – de eerste Limburgse – kreeg de naam Wild Weasel mee. Het 

mag misschien eigenaardig lijken dat een whisky verwijst naar een wilde wezel, 
maar daar is natuurlijk ook een verhaal aan 
verbonden. Toen naar een naam gezocht werd, 
werden verschillende mogelijkheden gesuggereerd, 
zoals ‘Wild Mike’ of ‘Double W’, maar het was een 
ervaring in het voorjaar van 2013, die uiteindelijk de 
doorslag gaf. Toen zag Roniek, echtgenote van 
Mike, op een zekere dag een wezel over de 
binnenkoer van de brouwerij-stokerij lopen. Bij 
nader onderzoek bleek er een heel wezelnest haar 
onderkomen gevonden te hebben in de oude – al 
meer dan 70 jaar niet meer gebruikte – schouw van 
de voormalige stokerij Nicolai. Daarmee was de 
naam geboren en meteen ook het logo van de 
nieuwe whisky.  
De whisky is uiteraard afgevuld in flessen (formaat 
70 cl, wat uniek is in België, waar meestal 50 cl 
wordt gehanteerd), maar de verpakking voor de 
verkoop is extra verzorgd en onderscheidt zich duidelijk van de andere whisky’s die 
op de markt zijn. In plaats van de klassieke kartonnen of houten verpakkingen werd 
gekozen voor de zogenaamde ‘om-dozen’. Twee MDF-platen (Medium Density 
Fibreboard, geperste plaat met een middelharde dichtheid), waarop het logo is 
gelaserd, omklemmen de fles en zijn vastgezet met stevige vleugelmoeren.  
Alleszins een originele verpakking!  
 
Drie varianten 

Met de inhoud van het ene vat dat afgevuld werd, zijn uiteindelijk drie varianten van 
de Wild Weasel vervaardigd. Het meest exclusief is de Wild Weasel Cask Strength, 

waarvan slechts 20 flessen werden afgevuld. Het gaat hier om de whisky zoals hij 
puur uit het vat komt, met een alcoholgehalte van 62,4 vol.%. De ‘Rolls Royce 
onder de whisky’s’, zoals Wilderen-baas Mike zegt.  
Van de tweede variant, de Wild Weasel Single Malt, werden een paar honderd 

flessen gebotteld. Hier werd met de whisky uit het vat een blend gemaakt met 
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water, dat eerst 72 uur in eiken vaten had gezeten. Daardoor werd het 
alcoholgehalte naar beneden gebracht tot 46 vol.%. 
Met de rest van het vat werd Wild Weasel Finest Blend gemaakt, een versnijding 
van de eigen whisky van Wilderen met whisky van een andere Belgische 
producent, meer bepaald van distillerie Radermacher in Raeren, vlak tegen de 
Duitse grens bij Aken. Radermacher is overigens bij bierliefhebbers geen 
onbekende, want het bedrijf commercialiseert al jaren in samenwerking met de 
brouwerij van de Abdij van Val-Dieu twee bieren, waarin jenever uit de stokerij 
verwerkt werd. Deze derde variant heeft een alcoholgehalte van 40 vol.%. 
 
Whisky weekend 
De lancering van de nieuwe whisky was aanleiding om een heel whisky-weekend te 
organiseren. Er moest wel vooraf geregistreerd worden om binnen te mogen, omdat 
men anders een overrompeling vreesde. Uiteindelijk daagden zelfs met dit systeem 
nog tussen de drie- en vierduizend bezoekers op. Bovendien moest men minimum 
18 jaar zijn om toegelaten te worden. Het was dus een weekend ‘kinderen niet 
toegelaten’ in Wilderen, hoewel het jonge grut anders meer dan welkom is in de 
brouwerij-stokerij, met speeltuin en zandbak die speciaal voor hen werden 
geïnstalleerd. Deze keer was de zaak echter omgebouwd tot een ‘speeltuin voor 
volwassenen’, aldus Mike. 
Voor de echte whisky-liefhebbers was uiteraard de tent met meer dan 500 andere 
whisky’s het paradijs. Wat ons als bierliefhebbers daarbij opviel, was de 
aanwezigheid van brouwerij Het Anker met haar whisky. Een vergelijkende 
proeverij tussen haar whisky en deze van Wilderen toonde een hemelsbreed 
verschil in smaak. Deze van Het Anker kwam bij ons veel scherper, harder over dan 
de zachte van Wilderen.  
Verder was er een ‘western dorp’, waar Amerikaanse bourbons konden geproefd 
worden. Attractiepunt daar was ook de ‘mechanic bull’, die moest getemd worden 
(nee, Jean-Luc Dehaene kon helaas niet meer aanwezig zijn …). 
Daarnaast was er ook een hele resem optredens van verschillende artiesten, zoals 
de doedelzakband The Lowland Pipers uit Turnhout, en gaven whiskyspecialisten 
masterclasses, die de bezoeker wegwijs moesten maken in de whiskywereld.  
Bijzonder punt van de evenementen was ook de veiling van de allereerste fles van 
de Wild Weasel Cask Strength op zaterdag en de eerste fles van de Wild Weasel 
Single Malt op zondag. De opbrengst van deze veiling werd aan een goed doel 
geschonken. De verkoop per opbod van deze flessen, die geleid werd door de in 
Limburg populaire entertainer Armand Schreurs, leverde respectievelijk 1250 en 
1600 euro op. 
 
Oude whisky ? 

Op dit ogenblik is alle whisky die in Wilderen afgevuld wordt ‘jonge whisky’, dat wil 
zeggen onmiddellijk afgevuld, nadat hij aan de wettelijke normen voor whisky 
voldoet. Mike en Roniek hopen echter in de toekomst, als de productie wat hoger 
ligt, een aantal vaten langer te kunnen laten liggen dan de vereiste ‘drie jaar en één 
dag’. Op die manier zouden zij dan na enkele jaren ook een ‘oude whisky’ kunnen 
presenteren. Persoonlijk vrezen we, gezien het huidige succes, dat zij dan met een 
dilemma gaan geconfronteerd worden. Ofwel de geïnteresseerde consument 



Nieuwsbrief                                                               De Deltabrouwers                                                      Januari  2015   

 14 

gedeeltelijk op zijn honger laten zitten en een aantal vaten reserveren voor 
veroudering, ongeacht de toenemende vraag. Ofwel ernstig nadenken over een 
serieuze uitbreiding van de stokerij. Maar wat het ook zal worden, één ding is zeker: 
de Wilderen Wild Weasel Whisky heeft zijn start niet gemist! 
 
Praktische info: 

Brouwerij Wilderen | Wilderenlaan 8 | 3803 Wilderen (Sint-Truiden). T. 011-58 06 
80.  info@brouwerijwilderen.be, www.brouwerijwilderen.be. 
 
Bron: De Zytholoog nr. 47 
 

 
GROOTSTE BIERDRINKERS                                                                   De Morgen 

 
Tsjechen zijn grootste bierdrinkers, maar de Belgen kunnen er ook wat van 
Hier in België zijn we niet vies van een pintje en met de vele abdijbieren behoort 
ons land tot de wereldtop van het bier. Toch zijn de Belgen niet de grootste 
bierdrinkers ter wereld, en zelfs niet van Europa, al staan we wel in de top tien. 
Een recente studie van SABMiller heeft de grootste bierlanden opgelijst. In China 
wordt met 54 miljard liter per jaar het meeste bier gedronken, maar aangezien ze 
met 1,35 miljard zijn, drinkt de gemiddelde Chinees 40 liter bier per jaar. Dat is een 
pak minder dan de Europese nummer één Tsjechië, waar ze gemiddeld maar liefst 
143 liter per persoon per jaar drinken. 
De gemiddelde Tsjech drinkt dus 572 pintjes per jaar, dat zijn er 11 per week. 
Hoe ziet de Europese top tien eruit? 
België zit met 81 liter nog net in de top tien. De gemiddelde Belg giet dus 324 
pintjes per jaar naar binnen, dat zijn er ongeveer 6 per week. 
De verassende afwezige in de top tien is het Verenigd Koninkrijk. Met gemiddeld 67 
liter per jaar is de Brit toch niet zo een grote bierdrinker als we dachten. 
 
1. Tsjechië 143 liter 
 
2. Duitsland 110 liter 
 
3. Oostenrijk 108 liter 
 
4. Estland 104 liter 
 
5. Polen  100 liter 
 

6. Ierland 93 liter 
 
7. Roemenië 90 liter 
 
8. Litouwen 89 liter 
 
9. Kroatië  82 liter 
 
10. België  81 liter 

Arno Van Hauwermeiren      Bron: Metro UK; Independent 
 
 
 

 
 
 

mailto:info@brouwerijwilderen.be
http://www.brouwerijwilderen.be/
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KATERS WORDEN MINDER MET NIEUW BIERGLAS 

 
NIJMEGEN - Een zelf-afschuimend bierglas, ontworpen door de Nijmeegse 
'glasspecialist' Frans Ditmer, is maandag in de prijzen gevallen op de horeca-
vakbeurs Horecava 2015 in Amsterdam. "De opkomende schuimlaag met grote 
zuurstofbelletjes loopt door de schuine bovenkant vanzelf over de rand", legt Ditmer 
uit. 
Fluitje 

Tappen van kwaliteitspils wordt volgens de uitvinder een fluitje van een cent, terwijl 
de smaak van het bier erop vooruit gaat. Katers worden minder. 
Smaak 

"Bij speciaalbieren wordt de smaak door bitters in de schuimkraag beter, bij pils juist 
slechter. Met mijn glas wordt pils lekkerder, doordat de schuimkraag beter wordt 
afgevoerd, en daarmee ook de iso-alfazuren. Dat zijn stoffen waarvan je gaat 
plassen. Omdat die niet meer in het bier zitten, krijg je minder uitdroging en een 
minder erge kater." 
Bron  : De Geldelander   VIDEO : http://www.gelderlander.nl/regio/nijmegen-e-
o/katers-worden-minder-met-nieuw-bierglas-uit-nijmegen-video-1.4711732 
 

  
BREWDOG OPENT DIT JAAR PUB IN BRUSSEL                                           Steven Vos 

 
 Brewdog gaat dit jaar een pub openen in Brussel, voor Nederland 
zijn ze op zoek naar een geschikte locatie. Dat meldt de brouwer 
op de eigen website. In het bericht onthullen de Schotten de 
pubplannen voor het komende jaar en roepen ze de lezers op te 
helpen in de zoektocht naar geschikte locaties. 
 

The great Brewdog international bar hunt 
Onder de naam ‘The great Brewdog international bar hunt’ begint Brewdog het jaar 
goed. Hun belangrijkste doelstelling voor dit jaar is een pub openen in Berlijn, een 
project dat al achttien maanden loopt. De Schotten hebben nog steeds de perfecte 
locatie niet gevonden, die naast een pub ook ruimte moet bieden aan een 
brouwerij. 
Ook de Verenigde Staten moeten eraan geloven in de plannen van Brewdog. Ze 
achtten de tijd rijp om ook dat land te veroveren met hun experimentele bieren. Ze 
zoeken een geschikte locatie voor een pub en brouwerij aan zowel de oost- als de 
westkust van de ‘States’. 
 
Het belangrijkste nieuws voor ons is natuurlijk het noemen van Nederland in de lijst 
met potentiële publocaties. Helaas nog geen concrete plannen, maar het biermerk 
staat open voor een mooi pand en goede kandidaten die de toko willen runnen. 
 
In België lijken ze het wat dat betreft beter voor elkaar te hebben. Brussel wordt 
genoemd in een lijst met steden die voor dit jaar op de planning staan. Echter 
noemt Brewdog nog geen precieze locatie of openingsdatum. 
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Wij houden het nieuws over met name de Nederlandse locatie en de pub in Brussel 
uiteraard goed in de gaten. Op de website van Brewdog kun je terecht voor het 
adres waar je je locatiesuggesties naar toe kunt sturen of je kunt aanmelden als 
geschikte kandidaat. 
 
Bron : Biernetwerk.nl 
http://biernetwerk.nl/brewdog-opent-dit-jaar-pub-brussel-en-zoekt-locatie-nederland/ 

 
 
BIERACTIVITEITEN KALENDER 

 
8e BRUGS BIERFESTIVAL 
7-8 febr.(za-zo) Beurshal Brugge 
Org: BAB www.brugsbierfestival.be 
 
14e VALKENWAARDSE BIERRUILBEURS  
22 feb. (zo) Café Zaal Lavrijssen - Karel Mollenstraat Zuid 44 -  Valkenswaard 

Info: www.zaal-lavrijssen.nl - Email: r.corbey@chello.nl -  06-21262040  
 
ALVINNE CRAFT BEER FESTIVAL 
6-7 maart (vr-za) Bierhalle Deconnick 
Vichte  http://acbf.be 

 
21e DELTA BIER FESTIVAL 
15 maart (zo) De Goederenloods Goes. 

Org: De Deltabrouwers - 
www.deltabrouwers.nl 
 
ZYTHOS BIERFESTIVAL 
25-26 april (za-zo)  Brabanthal Leuven. 

http://www.zbf.be 
 
12e NEDERLANDS SPECIAALBIER 
FESTIVAL 
3 mei (zo) Grote Markt Den Bosch  

http://www.speciaalbierfestival.nl/  
 
5e UTRECHTSE BIERBROUWERS 
FESTIVAL 
9 mei (za) Houtzaagmolen De Ster - 
Molenpark 3 - Utrecht  

http://www.utrechtsebierbrouwersfestival.nl 
 
OPEN NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP AMATEUR BIERBROUWEN. 
6 juni (za) Markiezenhof  Bergen op Zoom 

Org: Bergsche Bierbrouwers -  http://www.ONK2015.nl 
 

http://www.deltabrouwers.nl/


Uitstekend  in  bieren 
en  keukengebrouw

Braai-Tapperij-Restaurant

Vlasmarkt 54-56   4331 PG   Middelburg
0118 614851

e-mail braaitapperij@demug.nl

www.demug.nl

Iedere maand een uniek bier

VOOR LEKKERE
SNACKS 

IN BIERBESLAG!



voor sport en bierliefhebbers

VOORSTAD 17- 19           4461 KK   GOES           TEL: 0113 21 59 60 

Tegen inlevering van deze ingevulde advertentie, krijgen 
Deltabrouwers het 2e glas Emelisse bier gratis.

Om je op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van ons bier:

      Naam:    ________________________________________________
    
      Email adres:    ___________________________________________

lBierbrouwerij Emelisse - Nieuweweg 7 - Kamperland - 0113-370262 www.emelisse.nl-brouwerij@zeelandnet.nl

.
De volgende bieren zijn op de tap.

Pils, Dubbel, Blond, 
Winterbier,  Double IPA en 

Imperial Russian stout.
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