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PROEVERIJ BIERSPEGIALITEITEN,
DITJAAR IN OIRSGHOT
PINÍ het SpeciaalbierÍestival. We ziin dit jaar uitgenodigd door
brouwerij De Kroon in het landelijke Oirschot. Oirschot (inw<lneraantal per 1-1-1988: 11.155) is
bekend om zijn monumentale centrum, de markt geldt als de mooiste, meest karakteristieke en
best bewaarde kern in de Brabantse Kempen.
Omstreeks 1200 was Oirschot een heerlijkheid, twee heren zwaaiden de scepler, de Hertog van
Brabant en Heer de Merode. Uit deze tiid ziin veel oude bouwwerken overgebleven, o.a. 'het
Boterkerkie' (1.1e eeuw), het oude raadhuis, het HoÍ van Solms en de kerk Sint Pieter.
Ook aan brouwerijen en drinkgelegenheden heeÍt Oirschot nooit een gebrek gehad. Volgens de
'Beschreeve slaat van de Meijerije'(1794) telde Oirschot'ViiÍ Brouwerijen, waar van eÍ een
zeedert een geruimen tijd stilstaat. Er zijn Twintig Tappers, waar onder Neegen Herbergiers'. Het
dorp had in deze tijd 5015 inwoners. Begin deze eeuw telde Oirschot nog 3 brouweÍijen:
Brouwerij De Zwaan, van Anthonius Sopmers, gelegen aan de Markt (thans Restaurant 'De
Zwaan'). Het bedrijt is in 1916 gestopt. De tweede brouwerij was van Andries Bosch, deze
staakte de brouwactiviteiten omstreeks 1900. De derde is de brouwerij van onze beide gastheren
de Kroon. Brouwerij de Kroon is vermoedelijk in 1627 aan de Koestraat ontstaan. Momenteel is
de leiding in handen van Gerard en Mathieu de Kroon. Voor een uitgebreide historische
beschriiving verwijs ik naar het artikel van collega Willem Verboom. (PN 50).

Voor de Sste keer houdt

De proeverij van bierspecialiteilen vindt plaats op:

zateÍdag 20 mei 1989, van 14.00 - 22.00 uur en
op zondag 21 mei 1989, van 13.00 - 19.00 uur.
Het adres van brouwerij de Kroon is:
Koestraat 20, 5688
De toegang bedraagt voor PINT-leden
wordt een proefglas uitgereikt.

í

AH OiÍschot.

3,50; niet PINT-leden belalen

I

5,00. Voor dit bedrag

Oirschot is te bereiken vanaÍ N.S.station Best, Eindhoven C.S. en Tilburg C.S. met B.B.A. busli.in
141 oÍ 142.1n Oirschot stopt de bus in de omgeving van de brouwerij (vanaf de Markt is hel vijÍ
minulen lopen).

Busdiensten naar Oirschot.
Oirschot is vanuit Tilburg en Eindhoven te bereiken mel buslijn 1411142. VanaÍ Tilburg heeÍt lijn
142 echter een langere reislijd. De vertrektijden na 12 uur zijn gegeven.
Op zaterdag vertrekt vanaÍ eindhoven NS elk halÍ uur een bus en wel om 12.05, 12.35, 13.05,...
18.05, 19.05, 20j0, 21.10, 22.10
Vanaf Tilburg NSvertrektlijn'141 om 12.50, 1350,....18.50, 1940,20.40,21.40,23.40
Lijn 142 verlrekt vanaÍ Tilburg NS om 12.05, 13.05,...17.05, 18.33.

Op zondag vanaÍ Eindhoven NS (lijn 1411142):12.05, 12.35,...19.05, 20.05.
Vanaf Tilburg NS li.in 141: 12.20, 13.20,...22.20...
Liln 142 vanaÍ Tilburg NS: 12.35, 14.35,...18.35,...
(vermeldingen onder voorbehoud)
Voor de terugÍeis vanuit Oirschot kun ie het beste de veÍtÍekstaten blj de halte raadplegenVoor vertrektiid6n uit tussenliggonde plaatsen, en voor verdere inÍormatie kun je het bosto d€
BBA raadplegen. Kantoor Eindhoven 040-442121; kantooÍ Ïilburg tol. 013-422840.

Proeverij activiteiten
- De consument kan van iedere brouwerij één specialiteit proeven.
- Elke Nederlandse

biersoort komt aan bod.

- De brouwerijen krijgen allemaal evenveel aandacht.
- Er zijn stands aanwezig van PINÏ, PINT regio Mldden BÍabant, Alliantie van Bier Tapperiien,
Brouweri.i Artikelen Verzamelaars en amateur Bierbrouwersvereniging 'De Roerstok'.
- PRESENTATIE VAN DE KËIOON'S MEIBOK BIER.
- Door de brouwerij is gezorgd voor:

live muziek,
hapjes.
-

Consumptiebonnen kostën

ol8§cHor
Ja, ik meld mij

aàíàls medewerker(-ster) voor

het speciaal-bierÍestival bij brouwerij De
KÍoon te Oirschot.

lk ben beschikbaar op
[1 vrijdag 19 mei (voor het opbouwen)
tr zaterdag 20 mei
fJ zondag 21 mei
[J zaterdag 20 èn zondag 2l mei
ik heb t-l weli fJ geen tapervaring (aankruisen
wat van toepassing is.
Naam: (in blokletters)......

Achlernaam:
Adres:

Í

1,50 per stuk.

Vrijwilligers.
PINT zoekt vrijwilligers, die willen helpen met o.a. tappen, vaten aansluiten en allerlei andere
werkzaamheden. Gebruik voor aanmelding de bon hiernaast.
Graag zo snel mogelilk.
Alvast bedankt!
PINT wenst iedereen veel proeÍgenot en tot ziens op zaterdag 20 enloÍ zondag 21 mei a.s.

Postcode:.......
Woonplaats:.................................................
TeleÍoon: (om evt. kontakt op te nemen).........
Zo spoedig mogelijk opsturen in een

enveloppe naar:
PINT, t.a.v. f estivalcom missie' Oirschot', p/a
PicassohoÍ 82, 5613 MD Eindhoven

PENR
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CAMPINGS
Camping de Bocht, Oude Grintweg 69, 568B MB Oirschot. Tel: 04997-7 19 43.
Camping Latour, Bloemendaal7,5688 GP Oirschot. Tel: 04997-7 56 25.

-

PENSIONS
- Pension 't Merelnest, Spoordonkseweg 11, 5688 KB Oirschot. Tel:04997-7 17

71

HOTELS

-Hotel Cafénest.deKroon,Rilkesluisstraat6,5688ED
b.g.g.7 47 92.

I
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RESTAUHANTS
- Restaurant de Zwaan, Markt 4, 5688

AJ Oirschot. ïel:04997-7

- Caíé Restaurant Chàtelet Sonnevanck.

Ïel: 04997-7

I

OIRSCHOT

Oirschot.ïel: 04997-7 1095

14

13 12

Spoordonkseweg 'Í6, 5688 KD Oirschot.

35

- Café Bestaurant de Gasthoeve, Spoordonkseweg gg, 5688 KC Oirschot. Tel:04997-7 12 19.
- Café Hestaurant de Oude Smidse, Fijkeluisstraat 3, 5688 EC Oirschot. Tell.04997-7 24 87
- Café Restaurant ln 't Zand, Bestseweg 52, 5688 NP Oirschot. Tel: 0a997-7 18 17
- CaÍé Herberg de Schutskuil, Oude Grintweg 100. 5688 MB Oirschot. Tel: 04.116-7 31 55.
- Petit Restaurant de Beurs, St. Odulphusstraat 7, 5688 BA Oirschot. Íel: 04997-7 22 22.
-

Chinees Restaurant Sing Chow, Markt

15,

5688

AJ

Oirschot. Tel:04997-7 2299.

- Pizzeria la Lanterna, Rijkseluisstraat 1, 5688 AJ Oirschot. Tel: 04997-7 10 18.
- Grieks Specia'iteitenrestauranl Bodos, Rijkeluisstraat 18, 5688 ED Oirschot. Tel: 04997-7 57
23.

Diverse café's.

PïNT mGIO MïDDEN BRABANT, I,{EI l ggg/t:to.
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I,ANDELÏJKE PROEVER IJ BIERSPEC IA],ÏTEITEN.

voor de Sste keer houdt de landeliike PINT haar proevers van bierspeeialiteiten"
De proeverii wordt dit Jaar gehouden op het terrein van:
DE KROONIS BTERBROUWERIJ IIDE KROONI',

Koestraal 20,
Oirschot.
Het gebeuren vindt plaats op: zaterdag 20 mei 1989, van 14.00 tot ZZ.0O
uur
en zondag 21 mei 1989, van 1J.OO tot i!.OO uur.
De volgende

activiteiten

staan op het programma:

- Eet proeven van Nederlandse bierspecialiteiten, waaronder
een aantal primeurs.
- Er ziin stands van pINT, PINT reGIO MIDDEN BRABÀNT,
Alliantie van Bier Tapperiien, v.vr Brouwerii Artikelen
Verzamelaars, amateur bierbrouwersvereniging rrDe Roer_
stokrr en anderen.
- Er zijn hapjes.
- En er is live muziek.

: PrNT-leden betalen -f jr5o, niet-prNT-leden f ,too.
voor dit bedrag wordt een fraai proefglas uitgereikt.
Toegang

Oj,rschot Ís vanuit de regio te bereiken met B.B.A. buslijn '141 of 142,
de bus
vertrekt van N.S. station Tilburg om het uur.

Iijdens de proeverij zal het nÍeuwe Kroon Meibok worden gepre6enteerd.
Technische gegevens
Gr ondstoffen
Moutsoorten:
gerstemout en tarwemout
Hopsoorten :
Hallertau, Northern Brer.rer en

Spqlt

Stamwortgehaite : 11" p

EBC kleur:
Alc. voI. %:
Soort gisting:

Overige gegevens

jO

6rj

lage

Verpakking:

JO cL. f1es, voor de proeverij ook op fust,
Verkrijgbaarheid : mei
Iloudbaarheid :
* jaal
Aanbevolen temp. : 1O-1 Z" C.
Aanbevolen glas : bokaal.
Regioleden, kom allemaa1 naar Oirschot, ook helpers z{jn welkom!
Veel proefgenot.
4
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Het Bierjournaal
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VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADTTIONEEL BIER
Op 14 oktober 1980 werd in Amsterdam de Vereni-

athankelijke bicrconsumcntenvereniging met

ging PINT opgericht. De naam PINT staat voor
Promotie Informatie Traditioneel bier. PINT werd

rum

ren van de

gchouden op het tenein van:

Engelse biervereniging CAMRA

(CAMpaign for Real Ale).
PINT is een onaÍhankelijke consumentenvereni-

DE KROON'S BROU.
WERIJ "DE KROON",
Koestraat 20,5688 AH

ging die opkomt voor de belangen van de bierconsument. Momenteel telt de vereniging 1700 leden; dil

OIRSCHOT.

zijn individuele bierliefhebbers(sters), brouwers.

slijters, cafés en restaurants. etc.
PINT informeert zijn leden door het uiseven van
een tweemaand'elijks

periodiek: PINT NIEUIYS ge-

naamd. Uiteenlopende onderwerpen komen in PINT
NIEUWS aan bod: besprekingen van nieuwe bieren, brouwerij-nieurvs, brouwerij-geschiedenis, prijs-

Het gebeuren

PINT regio Midden Brabant geeft een eigen periodiek uit, waarin informatei op regionaal bier-

gebeuren geschreven
onderzoek, buitenlands bier, boekbesprekingen, wordt. Er wordt o.m.
aandacht besteed aan
activiteiten op biergebied.
De vereniging PINT organiseen

tweemadpr jal'r

om Tilburg. Het aanul
PINT ledcn in Midden

bierproeverijen:
- in het voorjaar een Speciaalbier proeverij"
Nederlandse brouwerijen
zijn hier met bierspeciaiiteiten aanwezig.
De proeverij wordt ieder
jaar op een ardere plaats

Aktiviteiten van PINT
regio Midden Brabant

geörganiseerd.
- in het najaar een proeve-

Enkele aktivireiten

Nederlandse
Bo(c)kbieren.

PINT regio lv{idden Brabant wil gaan organiseren

rij van

Deze proeverij wordt
gehouden in Amsterdam.

Verder worden er regei-

Brabart kdmagt

brouwerijen, cafó's, slij-

ters. brouwhistorie

en

eigen akdviteitcn.

on geveer

I00. ir{omenteel hebben
40 leden zich bij PINT
regio Midden Brabant
aangesioten.

Hoe word

je regiolid?

zíjn:
* Het. promoten van PiNT
in dc regio door aanwezig
tc zijn op allerlei gebeur-

PINT, Postbus

37

57,

lÏnl

Lid wordcn van

gionale horeca, slij terijen,

regio Middcn Brabant,
Postbus 1222,50o4 BE
Tilburg.

per

jaar.

pinrregioMidden ï''ili§lr*nko*r,.n,f
zoals iedere eersle za[erBrabant

Een aanLal actievc plNTleden besloot in i988 een
regionalé' àfíeling op't"
richtcn in cle srecl rond-

dagvandemaandenbie-

Landelijke proeverij
bierspecial iteite n

ruur

Voor de 8ste keer houdt
de vereniging PINT haar

* Bierproelavondcn

proeverij van bierspeciaIiteiten. PINT is ccn on-

* Excursies--

De volgendc aclivitciten
suan op het programma:
* Het proeven van Ncdcrlandse bierspccialitei len.
Alle brouwerijen zijn met
óén bicr vcnegcnwoordig<1.

* Sunds van PINT- PINT

regio Midden

Brabant,

* Hapjes

tenissen

drarkhandels, e.d. om rent
het bestaan van de vereni-

989,

wel in het postcodegcbied

5000-5200 te wonen.
Lid worden van dc vcreniging PINT kost f 30,00

AN Amsterdam.
Lid worden van PINT

de vereniging PINT kost f 30,00

1

van 14.00 tot 22.00 uur
en zondag 2l mci i989,
van 13.00 tot i9.00 uur.

"De Rocrstok" en andc-

matig excusies gehoudcn
naar brouwerijen in binnen- en buitenland.

x Het inlormeÍen van re-

vindtplaas

op: zaterdag 20mei

Lid worden kan icdcreen
die lid is van dc vercniging PINT.
Het kost nietsl Wanneer
je regiolid wilI worden

dar dien je in pnncipe

die

1700 leden, De proe-

verij wordt dit jaar

opgericht door een aantal Nederlanders die Iid wa-

Alliantie van Bicr Tapperijen, v.v. Brouwcrij Artikeien Verzamelaars, ama-

tcur bierbrouwvereniging

*

Muziek.

Oirschot is te bcreikcn
vanaf N.S. sution Best.
Eindhovcn C.S. cn Til-

burg C-S. mct B.B.A.
buslijn

1.11

ol 142. dc bus

veruekt van de stalions
om hct uur. In Oirschot
slopt de bus in de omgc-

ving van de brouwcrij.

Toegan_r: PINT-leden
beulcn f 3,50, nict-PINTleden I 5.00. Voor dit
bedrag wordt cen procÍglas uitgcrcikt.

Komend weekeinde in Oirschot

Proeverij van bieren
Directeur-brouwmeester Gerard
de .Kroon van de gelijknamige
brouwerij in Oirschot geeft met de
introductie. van een 'Mei-bo(c)k'
extra-inhoud aan de achtste landelijke proeverij van bierspecialiteiten, ,die zaterdag en zondag
. wordt gehouden op het terrein van
: De Kroon in,Oirschot. Deze jaari lijkse proeverij van de 1.ZOO ieaen

tellende bierconsumentenvereniging Pint heeft ten doel liefheb-

(lijn l4L/L42) naar Oirschot, die in
de buurt van de brouwerij stopt;,_r."
Pint-voorzitter F rank Boogaard

uit Eindhoven_opent de proeverij
zaterdag om 18.80- uur. Die da!
kunnen bierproeverB tot 22.00 uuí
terecht en zondag van 13.00 tot
19.00 uur. Diverse mueiek- en
bierwerenigingen geven aete de
présence op het temein van de
brouwerij.

] bers kennis te laten maken met de
Nederlandse niet-pilsners, waarI van er-met het jaar meer op de
marirt komen.
Elke Nederlandse brouwerij dus niet alleen de grote, maai ook
de nog steeds in aantal toenemende.kleintjes - is in Oirschot met
éÉn specialiteit vertegenwoordigd.
De organisatie heeft ervoor gezorgd .dat elke Nederlandse biersoort aan bod komt.

Per trein
'

Deelnemers

aan de

proeverij

krijgen voor hun entreegeld eeri.

proefglas van bescheiden afmetingen, waarmee ze aalr de proeverij
kunnen deelhemèn- Doel van de
happeryng is,namelijk niet het zo-

, veel mggelijk 'hijsen', maar het tegen ee,uredelijke prijs kennismaken met'nieuwe bieren,

Omdat.vele kleintjes toch nog
een grote maken, adviseert Pint de

liefhebbers per openbaar vervoer
te komen" Vanaf het NS-station in
1ïburg loopt elk halfuur een bus

mT

NIEUWSBI4.D, donderdag

18 mei 1989/pae.
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-

,inet
waaryan

bet

meeË @

-dus

ervotr
vFÍr
Doet

van

niet
IÍraar

ken;

Tilburg, Eindhoven en Best loPen
er ellt halÍuur busse4' $ijn- 147/ L42)
'naàr Oirschot, die,in'de tÀiurt van
=
,

,

IrÍnt-vooràlttei ]Erank ' Bo98?ard

Amanoven':opent dej pioeverij
vaómiddag oru' 1&30 uurj-ry'àndaag
uur
I«irrnen'bierprpeyers totr22'00
:|3100

uii

tÉrecnt en ào,rgerr qan

EINDEO\rENS DÀGBï,AD,

tot

zater-

dag 2O mei 1989ha8. 4

PINT: Landelijke proeverÍj bierspecialiteiten op 20 en 21 mei

proeverij zal worden qehouden op het t.errein
De Kroon's Bierbrouwerij "De Kroon",
De

Koestraat

van:

20

56BB AH Oirschot

Zaterdag 20 mei van 14.00 - 22.00 uur
Zondag 2l- mei van 13.00 - 19.00 uur
Toegang: PïNT-leden f 3,50 niet-Ieden f 5,00 glas inbegrepen.

Verdere informatie: PINT
Postbus

3757

L001 AN ÀITlsterdam

Wij

wensen BAV en PINï een geslaagde

goed weer.

manifestatie toe met veel

Bierclub t t Brouwershuis, iaformatiebulletin apriS-

1989.

.l

' Bierproeven Bij Bierproeverij De
Iftoon vindt dit weekend een landeIiike proeverij bierspecialisten
plaats Zaterdag speelt een en anaJ tr:ssen 14.00 en 22.@ uur
enzondag h:ssen 13.00 en 19.00 uur.

der zich

KEI'{PENIA}fD I$tr''O,

vtii

dag 19 nei 1 989/pae.
mei1989

'Kroon
Meibok
Op 22 mei a.s. zal Brou-

werij de Kroon uit Oirschot tijdens het pint spehaar

ciaalbierfestival

Meibok presenteren.
Het Meibok is amberkleu-

rig (EBC 32), stamwortgeh. 17 graden plato, alcoholvolume 6,5Vo en he|
is van lage gisting.

EET BTERJOURNAAL

pag.
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Evenementenkalender Y.V;V. Oirschot
20-21 mei. Landelijke proeverij Bierspecialiteiten PINT bij De Kroon's
Bierbrouwerij. Z.aterdag van 14.fiJ:
22.U) uur en zondag van 13.00-19.00
uur.

WEEKJOURI\ïÀAI,

dinsdag 9 mei 1989/pal.

7

Brouwerij De Kroon hersteld
jaren oude traditie
Tot in het begin van de jaren vijftig
maakte brouwerij de Kroon ieder jaar
zijn meibier. Dit meibier luidde het
nieuwe bierseizoen in.

Dit bier is licht van kleur, vrij

hoog

van alcohol en heeft een aangename
bitterheid.

Door zijn frisse smaak moet dit bier
een vertegenwoordiger zijn voor de
lente en vroege zomer.
Doordat aan het einde van de vijftiger
jaren het pilsenertype door de Nederlandse brouwerijen sterk-rygr.$ gepro-

pageerd raakten de spéollIÍt bieren
steeds meer op de achtergrond.
Rond de jaren tachtig komt er steed§

meer vraag en behoefte aan een ouder

bier dan

pils.

i
sp{tool

bieren neemt
hand over hand toe. Nadat éen aantal
jaren geleden de brouwerij zijn Egelantier aan het dorstlustige publiek heeft
geïntroduceerd dachten de brouwers
om hun meibier weer van stal te halen.

De markt naar

den op zaterdag 20 mei en zondag 2l
mei 1989. Tevens wordt dit bier geschonken tijdens de manifestatie ,,Bedriivie Oirschot" op de markt in Oirschot, welke gehouden worden om de

Oirschotse produkten meer bekendheid te laten verkrijgen, vooral in het
kader van de Europese openheid, dat
voor Oirschot in 1992 ook duidelijk
géldt.

Dit wil niet zeggen dat het Oirschots

Meibok op iedere keldertrap in Europa
moet staan, maar wij hopen dat voor
veel mensen van het Brabantse land dit
bier een aangename aanvulling zal zijn
op hun bierkeuze.

Voor de kenners nog enige technische
gegevens: het is een laag gegist bier met

een stamwort-gehalte van 17 graden
plato wat na gisting overeen komt met
6.590 alcohol (de bitterheid van het
bier heeft 20 eenheden en de klear 30

De nanm van dat Ientebier is veranderd
in meibok als tegenhanger van het winterse bokbier.
Het verschil zit hem in de lichtere kleur

eenheden).
De gisting heeft 2 maanden geduurd en
het aantal liters is beperkt (op = op).
Tevens is gekozen voor een speciaal

en het meer ,,bekömlicher", zoals de
Duitse bierdrinker dit noemt.
Het bier wordt geïntroduceerd op het

De drinktemperatuur moet niet

,,PlNT"-festival wat op het terrein

glas, waardoor het bier beter tot zijn
recht komt.
koud zijn. Proost

van Brouwerij de Kroon wordt gehou-

te

!

De Brouwers van Oirschot

Landelijke proeverii bierspecialiteiten
Voor de achtste keer houdt de vereniging PINT haar proeverij van bierspe-

Stands van PINT, PINT regio Mid-

1700 leden.

- Brabant, Alliantie van Bier Tapden
perijen, v,v. Brouwerij Artikelen Verzamelaars, omoÍeur bierbrouwvereniging ,,De Roerslok" en anderen.

op het terrein van De Kroon's Bierbrouwerij ,,De Kroon", Koestraat 20,

-

zondag 21 mei 1989, van 13.00 tot

burg C.S. met B.B.A. buslijn l4l of
142. De bus vertrekt van de stations
om het uur. ln Oirschot stopt de bus in
de omgeving van de brouwerij.

cialiteiten. PINT is een onafhankelijke
bierconsumentenvereniging met ruim
De proeverij wordt dit jaar gehouden

5688 AH OirschoÍ.
Het gebeuren vindt plaats op zaterdag
20 mei 1989, van 14.00 tot 22.00 uur en
19.00 uur.

De volgende activiteiten staan op het
programma:

proeven van Nederlandse bier-,Het
Alle brouwerijen zijn
specialiteiten,
met één bier vertegenwoordigd.

Hapjes.

Muziek.

Oirschot is te bereiken vanaf N.S.stations Best, Eindhoven C.S. en Til-

Toegang: PINT-leden betalen / 3,50;
niet-PlNT-leden / 5,-. Voor dit bedrag wordt een proefglas uitgereikt.

Pint'proarcrij op festí:aal in, Oirschot

Meibok-bier favoriet
(Van anze correspmdent)

OIR§,CHOT - Op de achtste nafionale proeverij van bierspeciali-

t€it€n van de bierconsurnentenverenigrng Pint UjlÍ een nieuwe traditÍe te djn geschapen Zoals het

bokbier (het eerste bier van

de

nieuwe mgst) sinds eerr aantal jaren de najaarsmarlrt verovert; zo

lijlrt het Meibok

vaste voet te gaan

krijgen op de voorjaarsrnarkt
De Arcerse:brouwerij heeft op
dit gebied al een paar jaar geleden
het voortouw genomen; een kleine
Gelderse en een kieine Limburgse
brouwerij volgden dit voorbeeld
en dit weekeinde was het de beurt
aan 'De Krmn' in Oirschot die
met veel sucses zijn nieuwe Meibok lanceerde: een pittig'ondergistend bier, dat meteen een groot
sucres werd De Oirschotse Meibok
was kwantitatief de topper op de
achtste nationale proeverij van
bierspecialiteiten van Pint waarvoor dit weekeinde meer dan duizend liefhebbers uit het hele land
naar Oirschot waren gekornen-

..Een aantal grotc brotrwerilen
liet het sÍweten, rÍraar;d€ kleinere
waren alle aanwezlt en 'tJergsstten

a Brouwer G. de X.roon proort met onder aadere wethouder F. Meeuwis
(mldden).

de

liefhebbers

op rulm twintig

bierspecialitelten van Nederiandse
bodem: een bewlJs,. dat er steeds
meer keus komt op de blnnenlandse markt eh d8t,de lnmlddels 1.700

EINDHOVENS DAGBï,AD, maandag

22 rreí 19ï9lpae.
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Ieden tellende vereniging Pint op
de vooravond van haar tienJarig
bestaan met voldoening kan vast-

steilen, dat haar idealen lanpamerhand verwezenl t jkt worden-
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Het eerste grote PINï-feslival van dit Jaar zit
eI weer op. Ongeveer 1100 bezoekers hebben
van de gelegenheid gebruik gemaakt om hun
kennis van het nederlandse bier biJ le
spijkeren. OmzetcijÍers ziin nog niet bokond,
deze volgen ln een van de komonde
nummers van PINT-nieuws.
Naast de bieren van de meeste brouweri.ien
waren er ondermeer stands van de BAV de
Allíantie van Bier-ïapperijen en de Amateur
Bierbrouwers Vereniging'de Roerstok'.
Het lijkt erop dat de Nederlandse bierculluur
een traditie rijker gaat worden: het meibo(c)k.
De Arcense biorbrouweriJ was ln 1983 de
eerste noderlandse brouworii dle esn bier als
meibok presenteerde. (Strikt genomen zou ie
de lmperator van Brand eventueel ook als
een type meibok kunnen beschouwen, maar
het wordt niet als een seizoensbier
gepresenteerd). Brouwerij Raaf volgde met
een meibok, evenals 't lJ, en nu op het
íestival was de oÍficiële presentalie van het
Meibok van gastheer brouwerii Kroon. Ook
brouwerij Lindeboom en de Gelderse
Bierbrouweril'het Kuipertie' waren
vertegenwoordigd met hun eerste eigen
meibok.
Het wachten ls overigens nu op het
produktschap voor bier, dat in de
bierverordening geen ruimle laat voor een
bokbier van lichte kleur. Artikel I van deze
verordening (versie 1984 ll) stelt: 'De
benaming oÍ aanduiding 'bok' dan wel 'bock'
oÍ iedere andere benaming waarvan 'bok'
dan wel 'bock'een grondbestanddeel vormt,
is uitsluitend toegestaan voor
donkergekleurde bieren meI een kleur boven
nummer 40 van de E.B.C.-kleurschaal en
ressorterende onder de categorie S als
bedoeld in artikel 3 (:extractgehalte van de
stamworl 15,5 ol hoger)'. Vergelijk dit maar
eens met de ciifers in het ook in deze PINïnieuws opgenomen overzicht, waarbii ook
een uitlog is opgenomen over de E.B.C.-

kleurschaal.
Naast de meibo(c)kbieren waren van elke
brouweril specialiteiten geselecteerd, zodat
het volledige gamma van nederlandse
biersoorten aanwezig was (met uilzondering
van light- en alcoholarme bieren). Ook de nog
niet operationele brouwerij Maasland uit Oss
was present mel het (nog bii brouwerii 't lJ
gebrouwen) La Premiere. Eind dillaar moet
de brouweril ln Oss gereed ziln en dan zal het
bier zijn uiteindelijke naam 'Volkorenbier'
meekriigen (er worden behalve gerstemoUt
ook larwe en rogge gebruikt).
Wat de brouwerijen betreÍt: het was jammer
dat niet echt alle nederlandse brouweriien
aanwezig waren. Bavaria, de Almelose
bierbrouwerij en brouwerii dd Gans hadden
hel levoren al aangekondigd niet aanwezig te
zullen ziin, de laatste twee vanwege

capaciteitsproblemen. Twee brouwerijen
hadden aangekondigd te zullen komen, maar
ziin domweg niet op komen dagen. Marquis
de Bosch uit Staphorst doet als nieuwe
brouwer toch weinig aan het kweken van

goodwill, terwijl orn bokend te raken bil het
nederlandse bierpubliek juist op zo'n Íestival
een goede gelegenheid wordt geboden orn
zich to prosenloren. llot bliiÍl een
merkwaardigr: brorrworil, waarover
ondorharrd loch wel wat vroeirndo vorhalon do
ronde doen. ln kontakt komen met Albert

I

brouwerij had aangekondigd te zullen komen,
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rnaar is niet op komen dagen.
Brouwerij Brand uit Wijlre was ook maar met
een magere sland op de proppen gekomen,
torwíjl hot loch een brouwerij is die zich in het
'prerrium' marktsegment pleegt te bewegen.
Het andere uilerste was de Arcense
bierbrouwerij, die een compleet ingerichte
aanhanger had neergezet, en daarmee een
misschien ietwat onbescheiden plaals lnnarn.
l-let was wel een goed uitgerusle

barinstallatie.
De verschillende brouwerijen denken
duidelijk verschillend over het belang van het

Bosch, de initiatieínemer, is sowieso al een

moeilijke zaak; alspraken nakomen schijnt
voor horn nog moeiliikel le zlf n, vandaar ook
dat we nog steeds nlet meer inlormalle over
deze nieuwe brouweril kunnen geven (en
PINT is niet de enige die deze problemen
kent, ook bijvoorbeeld Misset's Horeca heeÍt
soortgelilke ervaringen).
Opvallend was ook het wegbliiven van
brouwerij de Ridder uit Maastricht, ook deze

íestival. Sonrmigen sturen lrun eigen
technische dienst orn de laatsle puntjes op de
i te zetten wat betreít de tapinstallatie, en dus
de bierverzorqing, anderen sturen een
snelkoeler en bier en geloven het verder wel.
Van de meeste brouwerijen kwamen op het
Íeslival enige mensen zelÍ ook de sÍeer
proeven, hel was met name zalerdag een
aardigo verzameling van brouwgrs,
brouwmeesters en vertegenwoordigers, die
voor kortero o[ lanqers tijd de tent bevolkten.
Technisch was alles dit keer prima gereoeld,'
mede door de inzet van de technische dienst
van brouwerij Kroon, die had gezorgd voor de
aan- en aívoer van water, en voor de
enerqievoorzien ing.
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Jammer was dat het aantal vantevoren
opgegeven vrijwilligers zonder meer karig
was, vooí zaterdag hadden zich l5
medewerkers opgegeven, en voor zondag in
eerst€ lnstanti6 slechls 10, waarvan oen
enkeling ook nog aÍhaakto. Hot werk kwam
daardoor voor een niel onaanzienlijk deel op
de schouders van bestuurs- en
redactioleden. Golukkig blekon or op het
laatste moment toch nog mensen bereid om
in te springen en zo de werkzaamheden tè
spreiden. En gelool me: het is verschrikkelijk
gezellig om met zo'n hele club de zaak te
runnen.
Het zijn vaak dezelÍde gezichten die je
tegenkomt op de Íestivals en op excursies, en
dat schept toch een goede band.
De sÍeer op het festival was zondor meer
bilzonder goed, het oerbrabants6 karakter

Pinl proeverlj in Oirschot, meer op pag.4
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van Oirschot straalde aí op de bezoekers, dle
niet alleen vanuit de omgeving, maar ook tot
uit het buitenland aan toe naar het íestival
waren gekomen. Een PINï-lid uil Purmerend
had zelÍs het initiatieÍ genomen om met een
bus met 40 vaste klanten van een caíó naar
het íestival le komen.
Het was niel overdreven druk, het moole weer
had veel menson naar de kombinatie zon,
strand & water getrokken, maaÍ PINï kan
terugkiiken op een bijzonder geslaagd
Íestival.
Dank nogmaals aan Brouwerij Kroon voor
hun gastvrijheid en de goede vorzorging, aan
de plaatselilke scoutinggroep die een steentie
aan het Íestlval bij heeÍt gedragen met de
verzorging van koÍfie en broodies, en
llmonade voor de enkeling die geen bier
wilde. Uiteraard ook veel dank aan alle
medewerkers, zonder wie het Íestival niet had
kunnen plaats vinden.
Jos Brouwer.

PINTFESTIVAL

UITDÀGING VOOR
JÀSJE

PROMOT

IE IN NIEUVJ

Dit jaar werd de Roerstok door PïNT hoogstpersoon
1 i jk
uitgenodigd om op het jaarl i jkse Pintfestivai vertegenwoordigd te zijn.
Voor het promotieteam was dit natuurlijk een gran
diose uÍtdaging om na al de negatieve recenties
in diverse dagbladen het amateurbierbrouwen te
promoten.
Ook konden we deze keer de nieuwe promotiestand
uitproberen, en dit was ook een prima gelegenheid
om de nieuwe bier blindproef stand in het groot
uit te proberen.
Deze stand is een stukje technisch vernuft en
zeer professioneel opgebouwd door Sjef Groothuis.
Het was dan ook niet nieuw dat de stand zeer goed
was bezocht ti jdens deze zonnige dagen in
Oirschot.
À1 bi j ai heeft de Roerstok hoge ogen grescoord
tijdens deze dagen, en konden daardoor diverse
uitnodigingen in de wacht slepen voor toekomstige
fest ivi te i ten
Hierbij willen wij er ook nog op wijzen dat deze
dagen zeer goed liaren georgarniseerd.
Pint en de gastheren van de Kroon verdienen
danook een zeer grote piuim.
Promotíeteam g'a vooraizo door want op deze manier
houden wij de naam "de Roerstok" op een zeer hoog
.

niveau.

Christ van der

Hoven.

ClubbLad Amateur Bierbroullersvereniging DE

ROERSTOK.

L

Pint Nationale Proeverii
van bierspecial iteiten
Op 20 en 2l ntcij.l. r,ond
in Oirschot, op hct terrcin
van Brouwerij Dc Kroon,
PINT's Nationalc procvc-

lcrrrlc prrhlicke hclmgslcl ling (strandwce r') was hct

ccn gcslaagrl cn vooral
slicrvol cvcncmcnt.

Z_xlals

rij van Bierspecialiteiten gchrrrikclijk was cr
plaats. Zowcl de organi-

scrcnde vercniging als
gasthccr De Kroon had-

dcn cr allcs aan gedaan
om cr ecn geslaagd cvcncment van te maken. En
ondanks (lc wat tcgcnval-

nicuwe mcikrkbieren vzrn

Linrlchrxlrn cn lrct Airdiggcit jc van Brouwcrij 't
Kuipcrtjc vondcn grctig

ook
rcn primcur. Brouwcrij Dc

altrck.

Knron inlrorlur.ccrrlc tij-

kcrs dc gclcgcnhcid onr

E.n vcrdcr was hct
nrrtuurlijk vrnr allc bczoc-

tlcns hcl lcslir al luuy nicu-

hct crcmc dc la cremc van

wc rrrcibok cn rlat wcrd

hrt vurlcl lirrrtlsc spcciaal-

viul «lc rnt'r..sl gCproCÍdc hicrcn. Ook dc ecrder
dczc rnaand vcrschencn

bicr tc procvcn.

CClt
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