e-nieuwsbrief # 142

(6 december 2021)

3DE ONLINE BIERPROEVERIJ

(woensdag 22 december 2021 om 19u30)
Het ziet er naar uit dat we – helaas – nog een tijdje zullen moeten ‘in ons kot’ blijven.
Laat ons hopen dat het COVID-19 virus nog nooit van het Arabisch, Latijns, Cyrillisch,
Fenicisch of Hebreeuws alfabet gehoord heeft, want indien na de Griekse alfa-, beta-,
gamma-, delta- en nu omicronvarianten ook deze nog allemaal de revue moeten
passeren, dan zijn we nog niet ‘aan de nief patatten’, zoals men dat zegt...
Maar, geen nood, De Heikantse Bierliefhebbers hebben de smaak van het online
bierproeven stilaan te pakken! Na de 1ste (‘Pilsbox’) en de 2de (‘Brettbox’) online proeverij
gaan we deze keer voor de ‘Winterbox’-bieren van, jawel, Colruyt. Niet dat we aandelen
hebben, maar dat maakt het logistiek nog zo gemakkelijk...
Dus: heb je zin om mee te doen, dan:
1. schaf je je deze bierbox van Colruyt aan
2. stuur je ons een mailtje dat je wil meedoen
Wij sturen u dan ten gepasten tijde de link en het paswoord om deel te nemen aan deze
3de online bierproeverij van De Heikantse Bierliefhebbers op woensdag 22 december
2021 om 19u30.

VERSLAG 2DE ONLINE BIERPROEVERIJ
Om u al een beetje ‘goesting’ te doen krijgen om met bovenstaande online bierproeverij
mee te doen volgt hier een verslagje van onze online proeverij van de ‘Brett-bieren box’.
Tien gegadigden hadden zich aangemeld: Kris, Lutgarde (lady’s first, of course), Ruben,
Marc, Paul, Kris, Michiel, Marc, Alain, Fons.
We spraken af de bieren van laag naar hoor alcoholgehalte te proeven en dus begonnen
we met:

WILD JO Blond
Antwerp City Brewery De Koninck, 2018 Antwerpen
5,8 vol.% alc. / 33 cl / tht 01/2023
Op het etiket wordt gemeld dat Wild Jo ‘minstens 3 jaar’ bewaart, dus het is gebotteld in
januari 2020 en zou nu, na bijna 2 jaar, perfect ‘op dronk’ moeten zijn.
Uitzicht: blond, wit schuim, mooie pareling
Aroma/geur: typisch brett (putteke, stal, rins,...)
Smaak: vrij eenzijdig brett, geen ‘variatie’, eerder ‘dun’ mondgevoel – het aroma
beloofde meer dan we krijgen
Nasmaak: lang prettig-brettig uitvloeiend
We gaan alle 6 de bieren ‘punten’ geven (een gemiddelde waarover we het na discussie
eens zijn), en omdat we voor de bieren die nog moeten komen zowel naar omhoog als
naar omlaag (hopelijk niet, maar niets is zeker in deze tijden) moeten kunnen starten we
met een voorzichtige 6,50/10 voor Wild Jo

BRUXELLENSIS BIO Local Brett Beer
Brasserie de la Senne, 1000 Brussel
6,5 vol.% alc. / 33 cl / tht 03/2025
Op het etiket wordt ook de botteldatum vermeld: maart 2021, deze Bruxellensis is dus 9
maand ‘jong’. ‘Bio’ betekent hier dat 93% van de ingrediënten biologisch geteeld
werden, wat vooral slaat op het feit dat een deel van de gerstemout en de hop (nog?)
niet bio zijn.
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Uitzicht: blond tot lichtjes amberkleurig, overvloedig, rotsachtig wit schuim, vlotte
pareling
Aroma/geur: fris, brett, maar ‘breder’ en ‘steviger’ dan bij Wild Jo
Smaak: de smaakervaring is er een met ‘evolutie’; zachte aanzet waarna brett zich meer
en meer manifesteert; er zit ‘diepte’ in de smaak, bitter ook
Nasmaak: is zeer lang en trekt bitter-rins droog weg
Dit is een bier dat met kleine slokjes moet gesavoureerd worden, niet ‘weggekapt’ ergens
aan een toog in een open keelgat... We geven 7,50/10 aan Bruxellensis Bio

SUPER KROON pale ale
Brouwerij De Kroon, 3040 Neerijse
6,8 vol.% alc. / 33 cl / tht 08/2026
Twee opmerkingen: 1) op de bij de box begeleidende info wordt aan dit bier maar 6,5
vol.% alc. gegeven, terwijl op ’t flesje 6,8 vol.% alc. aangegeven wordt... 2) waar bij de
vorige twee bieren expliciet ‘brett’ vermeld wordt, spreekt men hier over ‘wilde gisten’,
zonder de specificatie ‘brett’...
Uitzicht: amberblond of blondamber van kleur, met een dik, wollig, gebroken wit-bruinig
schuim en een voorzichtige pareling
Aroma/geur: van de drie bieren veruit het meest rijke aroma: moutzoet, fruit, en maar
een miniem glimpje brett
Smaak: vooral zachte fruit- en moutsmaken, lichtjes bitter en op de achtergrond een
subtiel hintje brett
Nasmaak: lang uitvloeiend
Er komt nogal wat discussie aan te pas: iedereen vindt Super Kroon erg lekker, maar
voor de expliciete brett-liefhebbers past hij minder in het rijtje, terwijl, wanneer de
‘lekkerte / lekkerheid’ het belangrijkste is (zou zijn), hij er bovenuit zou steken.
Uiteindelijk geven we 7,75/10 aan Super Kroon

REBELSE STROP fier gents bier
Brouwerij Roman, 9700 Oudenaarde
6,9 vol.% alc. / 33 cl / tht 08/2026
Op het etiket nul niks aanwijzing over wilde gist of brett. Op de brouwerijwebsite krijgen
we te lezen: “voor het brouwen van de Rebelse Strop werd een nieuwe weg ingeslagen.
Onze brouwers hebben namelijk gebruik gemaakt van Brettgist: een wilde gist die ervoor
zorgt dat de smaak van het bier verder blijft evolueren, zelfs na het bottelen”.
Uitzicht: blond, mooi parelend en vrij veel maar inzakkend wit zeepsopachtig schuim
Aroma/geur: eerder een tripelgeur (fruitig-moutig, vanille) waarin brett maar
miniempjes aanwezig is
Smaak: de start is bijna zoetig en draait daarna weg. Hij wordt een ietsje hoppigbitter
met een ietwat storend rins brett-toetsje (één proever suggereerde, speels verwijzend
naar het schuim dat “brett het bier om zeep hielp...”).
Nasmaak: brett-achtig uitvloeiend
Na enige tijd chambreren was brett toch wel sterker aanwezig dan eerst gedacht. Onze
smaakpapillen zullen ook al wel wat geruïneerd zijn door de brett-aanvallen bij de vorige
bieren. We klokten met 6,25/10 af voor Rebelse Strop

TROUBADOUR MAGMA special edition triple spiked brett
The Musketeers, 9170 Sint-Gillis-Waas
9,8 vol.% alc. / 33 cl, tht 09/2026
Het etiket leert ons dat dit een “amberkleurig bier vergist met drie Brettanomyces
species” is en dat het bovendien “ge-dry-hopped” is.
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Uitzicht: licht amber van kleur, nogal wild parelend, hoog wit zeepsopschuim met grote
bellen
Aroma/geur: sterk, frisfruitig (ananas) aroma met een klein, achterliggend zuurtje
Smaak: tegenspannende smaak waarin (appel)azijnzuur de sfeer helemaal komt
verpesten – wat ons beloofd werd in het aroma wordt niet waargemaakt, integendeel
Nasmaak: onaangenaam uitvloeiend
Een afknapper! Misschien is dit, na Troubadour Magma Maris Otter, Troubadour Magma
Hop Twist, Troubadour Magma Oak, Troubadour Magma Tropical, Troubadour Magma
Barrel Aged, Troubadour Magma Indian Summer en Troubadour Magma NEIPA wel de
‘special edition’ te veel? Of is er één van de drie brett-broertjes ontsnapt en leeft hij
verder als een schurk / outlaw? Jammer, want in onze herinnering (en ook in onze
appreciatie van de Troubadour-bieren op Untappd) scoren The Musketeers prima. Slechts
5,00/10 (en we zijn genereus) voor Troubadour Magma triple spiked brett

STRAFFE HENDRIK WILD 2021
Brouwerij De Halve Maan, 8000 Brugge
10 vol.% alc. / 33 cl / tht 12/2026
Het etiket zegt: “Straffe Hendrik Wild is een variant op het originele Tripelbier, waarbij
het bier hergist wordt met “wilde” Brettanomyces gisten die het bier een langere
houdbaarheid geven met een unieke smaakevolutie over de jaren heen”. De jaarlijkse
Wild-reeks startte in 2014 (toen mat het bier 9 vol.% alc.).
Uitzicht: blond, deftige pareling, vol wit grotebellenschuim dat inzakt maar wel een
laagje laat staan
Aroma/geur: ruikt naar bier, moutig met een hintje ‘putteke’
Smaak: complexe smaak waarin we de typische tripelkenmerken (fruitig, zachtmoutig,
lichtjes bitter, alcohol) allemaal terugvinden met een tikkeltje brett-rins op de
achtergrond
Nasmaak: vloeit vrij lang alcoholisch uit
We denken dat de brett in de fles nog lang niet ‘uitgewerkt’ is, dat het bier zich nog moet
‘zetten’ en geven 6,75/10 voor deze Straffe Hendrik Wild 2021
Ons erepodium van deze Brett-box-proeverij ziet er dus als volgt uit:
1. Goud – Super Kroon – 7,75/10
2. Zilver – Bruxellensis – 7,50/10
3. Brons – Straffe Hendrik Wild – 6,75/10
7 deelnemers plaatsten
Super Kroon op één, 3
gaven die eer aan Straffe
Hendrik Wild en 1 iemand
koos Bruxellensis als zijn
favoriet (1 iemand zette
een ex aequo op 1).
We waren het er over eens
dat Bruxellensis eigenlijk
het meest brett-achtige
bier van het reeksje was,
dat Super Kroon de meest
complexe en mooi ‘ronde’
smaak had, en dat Straffe
Hendrik Wild 2021 het
meest beloftevolle bier van
de zes was.
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ZONDAGNAMIDDAGBIERPROEVERIJ
(zondag 19 december 2021 )
We respecteren de maatregelen zoals die voor de HORECA gelden: covid-safe pasje, met
maximum 6 personen aan tafel, enzovoort...
Zoals gewoonlijk doen we voort met ons never ending ‘tripelkampioenschap’. Iedereen
krijgt 2 reeksjes van drie tripels, zonder te weten welke tripels er in de proefglaasjes
zitten. Opdracht: per reeksje één tripel elimineren; die mag later niet meer meedoen.
Wat hebben we nog in de aanbieding?
- ‘Zonde’ door de Zonderschotse Bierliefhebbers naar eigen recept gebrouwen bij ’t
Hofbrouwerijke
- ‘’n Toeback single hop special 2021’, limited edition met Talus hop gebrouwen door
Scheldebrouwerij
- ‘’n Toeback single hop special 2020’, limited edition met Idaho 7 hop gebrouwen
door Scheldebrouwerij
- ‘Oud Bruin Megablend’, een blend van de beste barrel aged bieren van 11
brouwerijen die zouden meedoen aan het helaas afgelaste Oud Bruin Fest in Kortrijk en
het Oud Bruin bier van brouwerij ’t Verzet.
Enzovoort...
We serveren bij alle bieren éénzelfde kaas – zo leren we bij welk bier die ’t beste past, of
niet past...
Waar? In ons lokaal in de hof van de pastorie, recht tegenover huisnummer 34 aan de
Heistsebaan te 2590 Berlaar-Heikant
Wanneer? Zondag 19 december 2021 van 15u00 tot na 18u00
Kost? € 7,50 pp
Inschrijven: niet per se noodzakelijk, maar een mailtje retour of een belletje op
0474 842 645 (Fons) is nog zo gemakkelijk

LIDGELD 2022
Het jaar loopt op zijn einde. Voor één keer moeten we misschien maar blij zijn dat we er
bijna vanaf zijn... Hopelijk wordt 2022 een jaar met minder corona- en andere miserie.
U kan uw lidgeld 2022 storten op BE92 1030 6321 0423 van De Heikantse
Bierliefhebbers. A-lid (HBL + Zythos vzw) kost € 30,00, B-lid (alleen HBL) kost
€ 20,00.
Alvast dank bij voorbaat!
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