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PROGRAMMA CLUBAVOND 13 MAART 

Op de clubavond van maart stellen we ons open voor een ander alcoholhoudend vocht gemaakt van graan; 

jenever. We gaan ontdekken dat jenever en bier (ons bier!) erg goed samen gaan. Verder zal Frans gamp ons een 

en ander vertellen over de open dag van Vandeoirsprong en het Brabants kampioenschap hobbybrouwen. De 

indeling van de avond is als volgt:  

19:00 uur: Zaal open 

19:15 uur: Inrichten ruimte, klaarzetten meubilair 

19:30 uur: Koffietijd 

20:00 uur: Mededelingen en dringende (brouw) vragen 

20:15 uur: Begeleide kopstoot proeverij door Laurens Speek, Smaakmaker van Hooghoudt 

22:30 uur: Informatie Vandeoirsprong jubileum en aktiviteiten door Frans Gamp 

22:30 uur: Begin informeel gedeelte 

23.30 uur: Bestellen laatste ronde 

23.45 uur: Zaal opruimen 

00.00 uur: Sluiten 

Avondleider: Danny Linnenbank 

Verslag: Fons Michielsen 

Bar: Sander Hoogedoorn, Robert de Leeuw, Titus Spee 

Fust / krat bier: n.v.t. 

Opruimers: Wil van Berkel + …... 

De zaal zal om 19:00 uur geopend worden. Mocht je in staat zijn om rond 19:15 een handje te helpen met het 

opstellen van de tafels en stoelen dan is dat zeer welkom. Ook het opruimen van de zaal op het einde van de 

clubavond doen we graag samen, vele handen maken licht werk en alle hulp wordt zeer gewaardeerd. 

 

 

 

UIT DE BESTUURSVERGADERING 
 

Vergadering 18 februari 2020 

- Afgelopen bestuursvergadering is het bestuur voor de eerste keer in de nieuwe samenstelling bij elkaar 

geweest. Een groot gedeelte van de avond is besteed aan het verdelen van de taken die door het vertrek 

van Mark, Gerrie en Manus dienen te worden overgenomen. Dat is redelijk goed gelukt op de vacature 

van voorzitter na. Er zijn wel ideeën en opties besproken maar het is nog te vroeg om hierover uit te 

wijden. Voorlopig wordt de voorzittershamer gerouleerd door het bestuur. 

- Ook is het nieuwe clubblad in het bestuur besproken. Door het nieuwe formaat wordt er 

verhoudingsgewijs meer ruimte door de advertenties ingenomen dan vroeger en dit gaat dan weer ten 

koste van het aantal artikelen wat te lang bij de redactie op de “digitale” plank blijft liggen. Daarom 

heeft de redactie in samenspraak met het bestuur besloten om het aantal pagina’s naar 28 te verhogen. 

Ook de lay-out van de advertenties zal er vanaf dit nummer een beetje anders uit gaan zien. 

- Komende clubavond zal er namens het bestuur een oproep worden gedaan voor leden die wat “hand en 

span diensten” gedurende het jaar willen gaan uitvoeren. Het bestuur is b.v. op zoek naar iemand die 

elke clubavond om 19.00 uur  de deur bij het WAT-gebouw wil openen, zodat degene die mee komen 

helpen bij het klaar zetten van de tafels en stoelen en koffie zetten, niet voor een gesloten deur komen te 

staan. Harrie Geerts heeft dit een aantal jaren gedaan maar kan dit door privéomstandigheden helaas niet 

meer. Ook is het bestuur nog op zoek naar iemand die de wedstrijd commissiesie wil komen versterken. 
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Na het stoppen van Diana en Jack heeft Gerrie Hage versterking gekregen van bestuurslid Jan in ’t 

Groen, maar het zou prettig zijn als er nog 1 man (of vrouw) bijkomt! 

- In juni staat zoals gebruikelijk onze feestavond weer op het programma. Hierbij doet het bestuur weer 

een oproep om een kratje of fustje van jezelf gebrouwen bier in te leveren, zodat we weer de hele avond 

van die biertjes kunnen genieten. Ook zoekt het bestuur nog een aantal vrijwilligers die mee willen 

helpen of leuke ideeën hebben voor deze feestelijke avond. Aanmelden kan bij het bestuur! 

- In mei willen we weer een technische avond gaan organiseren. Heb je het afgelopen jaar nog een leuk 

hulpmiddeltje bedacht, of wil je jouw brouwinstallatie gewoon aan iedereen laten zien? Zoek alles vast 

bij elkaar en breng het mee naar de clubavond van 8 mei a.s. Tijdens deze avond willen we ook weer 

een brouwspullenmarkt gaan organiseren. Dus daarvoor kun je ook al eens in je brouwhok of zolder 

gaan rondneuzen! 

- In april gaan we voor de eerste keer strijden om de “Theo Stapels Trofee”. Er hebben bijna 30 leden een 

brouwpakket gekocht voor het brouwen van de Sterke Saison, waarmee Ton van Riel vorig jaar 

clubkampioen is geworden. Meer bijzonderheden over deze unieke wedstrijd in het clubblad van april. 

 

Namens het bestuur, Huub Soemers. 
 

 

VAN DE REDACTIE 
 

Het blad in de nieuwe vorm is voor het eerst bij jullie aangekomen en we horen dat er veel positieve reacties zijn. 

Het formaat is veranderd, het blad is iets groter geworden en de papiersoort is ook anders. De redactie zit echter 

nog niet stil want er gaan nog zeker verbeteringen doorgevoerd worden.  Natuurlijk gaat het uiteindelijk over de 

inhoud maar vooruit, het oog wil ook wat. Ook dit keer  staat er weer genoeg wetenswaardigs in ons blad want 

over bierbrouwen raak je nooit uitgepraat, er valt altijd iets bij te leren. We gaan ook weer op excursie, dit keer 

richting Amsterdam en het aantal inschrijvingen loopt hard.  Heb je zelf nog iets gelezen,  geprobeerd, gebrouwen, 

schrijf gerust naar de redactie want kopij blijft welkom.  

Paul Langenberg 

VERSLAG CLUBAVOND 
 

Vrijdag 14 februari 2020 

Na een zware werkweek is het gelukkig weer vrijdag en wel 

de 2e van de maand en dat betekent dus de clubavond van 

De Roerstok. Zoals gewoonlijk pikt Gerrie mij ruimschoots 

op tijd op zodat we keurig op tijd bij het WAT/gebouw 

aankomen. Daar hebben een aantal bereidwillige leden al de 

tafels en stoelen klaar staan en ruiken we bij binnenkomst 

de vers gezette koffie. Als eerste installeer ik mijn laptop 

die ik altijd gebruik bij het notuleren van de vergaderingen. 

 

ALV 2019-2020 deel 2 

Even na acht uur opent onze voorzitter Manus van Bommel 

voor de laatste keer als voorzitter de vergadering. Na 8 jaar 

onze voorzitter te zijn geweest geeft hij nu de 

voorzittershamer graag over aan iemand anders. Als eerste vraagt hij aandacht voor het overlijden van Jan van 

Bladel en verwijst naar het `In memoriam` wat in het laatste clubblad stond. Achter Manus is op het grote 

projectiescherm een mooie foto van Jan te zien. Na het voorlezen van de tekst van de rouwkaart wordt er 1 minuut 
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stilte in acht genomen. Je kunt een speld horen vallen. Hierna gaat de ALV verder en wat daarin besproken is 

kunnen de leden weer in de notulen lezen die vlak voor de volgende ALV op onze internetpagina zijn te 

downloaden. Terwijl ik dit zit te typen vraag ik me af hoeveel leden dit ook daadwerkelijk doen? 

 

Clubwedstrijd donkere bieren 

Na de ALV is er de gebruikelijke pauze. De bierlijst ziet er dankzij de inspanningen van Nick en Titus weer veel 

belovend uit! Helaas kan ikzelf niet naar de bar, omdat ik samen met Gerrie aan de slag moet om de komende 

excursie op onze internetsite aan te kondigen en het aanmelden via de site te regelen. Aanvankelijk heeft dit nogal 

wat voeten in aarde. Maar als ik mij naar de proeftafel begeef is de informatie online en heb ik me als eerste voor 

de excursie naar de regio rond Amsterdam aan kunnen melden.  

De wedstrijdcommissie (Diana, Jack) heeft alles weer perfect georganiseerd. Vanavond proeven we de donkere 

biertjes en Gerrie en ik hebben samen ook weer een 

2-tal biertje ingezonden. Nadat ik samen met een 

aantal clubgenoten 2 ronden heb geproefd, zijn we 

het er allemaal over eens dat het niveau van de bieren 

de laatste jaren met sprongen vooruit is gegaan. Er 

was werkelijk geen enkel slecht of matig biertje bij. 

Bijna alle dubbels, barley wines, bockbieren en 

Russische Stouts zijn heerlijk. Menige brouwerij in 

Nederland zou jaloers zijn op dit soort kwalitatief 

hoge bieren. Chapeau voor de brouwers van De 

Roerstok!!! 

 

Informele gedeelte 

Na de clubwedstrijd ga ik samen met Gerrie nog even 

aan de slag met de internetpagina van De Roerstok. 

Tot onze verbazing hebben zich al een aantal bierliefhebbers aangemeld. Vervolgens kies ik nog een lekker biertje 

uit de bar en klets lekker bij met een aantal leden over allerlei gebeurtenissen en natuurlijk het brouwen van bier. 

Voor ik er goed erg in heb zijn de opruimers al weer begonnen met opruimen van tafels en stoelen. Redelijk op 

tijd verlaten Gerrie, Ton en ik het WAT-gebouw en besluiten thuis nog een lekker biertje te gaan drinken. Hier 

kletsen we nog lekker na tot in de kleine uurtjes. 

 

Huub Soemers. 

https://myalbum.com/album/QspNTEcnZQtF 
 

 

 

BELGISCHE PALE ALE: DE TROTS VAN ANTWERPEN 
 

Ik heb eerder geschreven over de inspiratie voor mijn onderwerpen - soms zijn het ontdekkingen van reizen, soms 

zijn ze winnaars van een wedstrijd, soms nieuwe inzendingen in de stijlrichtlijn. 

Of soms zegt mijn redacteur: "Hé, weet je dat je nog nooit eerder over Belgische 

Pale hebt geschreven?" Dus, BYO-redactie, deze is voor jou. Gelukkig is het niet 

alleen seizoensgebonden, maar ook een van mijn favorieten. 

Ik heb ook een grappig verhaal over de stijl. Vele jaren geleden dronk ik op een 

reis naar België in ’t Brugs Beertje in Brugge met een vriend. Het was mijn beurt 

om een rondje te geven, dus ik dacht dat ik een paar bollekes van De Koninck zou 

krijgen. Dus ik signaleerde de barman door twee vingers omhoog te houden en te 

zeggen: "De Koninck." Behalve dat ik me niet realiseerde dat in Europa de 

nummer twee wordt gesignaleerd met behulp van de duim en wijsvinger, niet de eerste twee vingers. Dus de 

barman zag twee vingers, nam aan dat de duim ook werd gebruikt en gaf me drie bieren. Hé, ik zei toch dat het 

een grappig verhaal was, niet met slechte afloop. . . 

Het is niet erg om een extra glas Belgisch bier te drinken, vooral als je overdag drinkt. Met veel keuzes kan een 

standaardbier overdag een redder in nood zijn (of op zijn minst een leverbespaarder). Het is leuk om een solide 

https://myalbum.com/album/QspNTEcnZQtF


7 
 

-de Roerstok, maart 2020- 

 

keuze te hebben als je iets wilt dat niet extreem is en je gewoon een leuk sociaal gesprek wilt hebben in een pub. 

Je weet wel, zoals de Engelsen drinken. Het lijkt dus passend dat deze bierstijl zeer Engelse wortels zou hebben. 

Hoewel de stijl Belgisch pale ale wordt genoemd, is het bier meestal amberkleurig tot koperkleurig in plaats van 

bleek. 

 

Geschiedenis 

Belgische pale ale is een uitvinding van de twintigste eeuw, gecreëerd naar aanleiding van een wedstrijd 

georganiseerd door de Union of Belgian Brewers in 1904 en beoordeeld op de Luikse tentoonstelling van 1905. 

Blijkbaar was het concept om een regionaal speciaalbier te creëren om te concurreren met de stijgende invoer van 

zowel Britse bieren als continentale lagers (bieren van het pils-type). Het resultaat was een volledig moutbier van 

hoge gisting van ongeveer 5 tot 6% ABV dat niet droog was, agressief bitter was of anderszins sterke smaken 

bevatte. 

De namen zijn talloos: Bière Belge, Belge, Spéciale Belge, Spéciale en Ale zijn allemaal gebruikt. Het bier komt 

veel voor in de provincies Henegouwen, Brabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Brouwerijen begonnen met het 

maken van dit bier na de wedstrijd, met veel versies die tot op heden overleefden: De Koninck (1913), De Ryck 

(1920) en Palm (1928) zijn nog steeds goede voorbeelden. Andere bekende voorbeelden zijn Vieux Temps, Op-

Ale en Ginder Ale.  

Hoewel de stijl Belgisch pale ale wordt genoemd, is het bier meestal amberkleurig tot koperkleurig in plaats van 

bleek. Het lijkt meer op een traditionele Engels pale ale in kleur (denk aan Bass ale of iets dergelijks) dan dat het 

geel-goud is. Omdat het werd ontworpen om te concurreren met Engelse pale ales, is de naam toepasselijk. In 

België wordt het waarschijnlijk een amberbier genoemd, waar biermenu's vaak alleen de kleur en sterkte van een 

bier vermelden. Amber Ale is meer generiek, terwijl Spéciale Belge Ale (Belgian Special Ale) specifieker is. 

Belgische pale ale als stijlnaam is wat bierjuryleden gebruiken, terwijl bieretiketten de Belgische naam gebruiken. 

  

Smaakprofiel 

Belgisch Pale Ale is eigenlijk een Belgisch bier van hoge gisting, maar wees voorzichtig met je verwachtingen. 

Het is niet te Belgisch. Dat wil zeggen, het heeft geen sterk gistkarakter, met name in de fenolische dimensie. Het 

heeft ook geen zuurheid of wrangheid zoals je zou vinden in wilde ales, of het dry-hopped karakter van 

onderscheidende bieren zoals Orval. Het is bedoeld als een sociaal bier om te concurreren met Engelse pales en 

lagers, dus het gaat je smaakpapillen niet uitdagen. 

De kleur van het bier is amber tot koper, zonder donkerbruine kleuren en de gouden tot gele bleke waaier. Het kan 

een flinke schuimkraag hebben omdat het goed koolzuurhoudend is, maar het gaat niet zo lang mee als sommige 

van de trappistenbieren met geconditioneerde flessen met een hoger soortelijk gewicht. De witte schuimkraag 

moet goed gevormd zijn en niet onmiddellijk verdwijnen. Zoals bij de meeste Belgische bieren, is de helderheid 

meestal uitstekend. 

 

Mout 

Het aroma en de smaak zijn over het algemeen eerst moutig, op een gematigd niveau. Het moutkarakter is 

broodachtig, maar heeft vaak minstens één (vaak meer) karakteraccenten - dingen zoals geroosterd, biscuit, 

karamelachtig, honingachtig of nootachtig. Deze hoeven niet allemaal aanwezig te zijn, maar enige complexiteit 

van de mout is welkom; er mag echter geen geroosterde of te scherpe worden opgemerkt. 

Het gistkarakter toont zich meestal als fruitigheid, met gebruikelijk appel en citrusvruchten (peer, sinaasappel, 

appel, citroen, etc.). Soms kunnen donkere mout van het karameltype wat fruitigheid zoals pruimen toevoegen, 

maar niet zoveel als vele andere stijlen, zoals dubbels. De gist kan wat peperige fenolen toevoegen, maar het 

gistkarakter is heel subtiel voor Belgische bieren. Verwacht geen grote fenolische smaak, kruidnagelkarakter of 

een saisonachtig kruid. De fruitigheid kan echter matig tot matig hoog in de balans zijn en moet de mout 

aanvullen. 

 

Hop 

Hop kan een aangenaam aroma en smaak geven, met typische kruiden, bloemen, kruidig en soortgelijke tonen. 

Het niveau van hoppen is echter beperkt, waarbij de mout gewoonlijk iets dominanter is in de balans. Het 

bitterheidsniveau is matig, maar sommige voorbeelden kunnen een beetje zoet zijn.  

Het bier heeft meestal een droge afdronk, hoewel het niveau van bitterheid misschien niet agressief lijkt. Dus een 

lager bitterheidsniveau kan sommige voorbeelden van het bier een beetje zoet doen lijken. Het alcoholniveau is 

ongeveer 5%, met enkele voorbeelden iets minder en sommige met bijna 6%. Alcohol of een merkbare 

opwarming moet niet worden opgemerkt. De body mag niet te licht zijn; het moet echter ook niet zwaar zijn. Een 

medium body komt het meest voor, hoewel het een beetje lichter kan zijn. 
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De algehele indruk is als een Belgische versie van een Engelse pale ale - vaak voller van smaak en body, niet 

droog gehopt of agressief bitter, met een meer esterig en een iets kruidiger gistkarakter. In vergelijking met 

moderne Engelse bitters is de Belgische versie sterker, meer als een sterke bitter. Het scala aan smaken zorgt voor 

meer moutkarakter en aanvullende smaken zijn niet te vinden. De beste samenvatting is om de smaakcomplexiteit 

van Belgische bieren te combineren met de drinkbaarheid van Britse pales. 

 

Ingrediënten en brouwmethoden 

Als een bier uit de twintigste eeuw gebruikt het bier moderne brouwmethoden. Vanwege de concurrentie weten 

we ook iets over hoe het bier wordt gemaakt. Sommige weloverwogen gissingen op basis van smaakprofielen en 

brouwerijbezoeken vullen de rest van de informatie in. 

De basis van het bier is vaak Belgische pilsmout of pale ale-mout, met wat meer 

smaakvolle basismouten die een deel van de storting in beslag nemen - Viennamout en 

misschien Münchener zou worden gebruikt, met een licht vleugje aromatische mout om 

de moutigheid te stimuleren. Houd er rekening mee dat het bier niet zwaar of sterk 

moutig is zoals een bock, dus pilsmout helpt waarschijnlijk de drinkbaarheid te 

behouden. Het bier is 100% mout, dus voeg geen maïs, haver of andere granen toe en 

laat ook de Belgische suikers weg. 

 

Het smaakprofiel en de kleur suggereren dat medium-gekleurde karamelachtige mouten 

worden gebruikt. Mout van het biscuittype kan aanwezig zijn. Amber- en koperkleurige 

bieren zijn vaak gekleurd met een vleugje zwarte mout in de storting, dus wees 

voorzichtig om smaakafname te voorkomen. Er zal enige creativiteit zijn toegestaan 

aan de kant van de brouwer bij het selecteren van storting, omdat de smaken van de 

karaktermout een gevarieerd assortiment kunnen hebben. 

De body en de vergisting moeten in de eerste plaats door het maischen worden bepaald, dus vermijd extreme 

maisch-programma's. Een eenvoudige maisch met enkele infusie doet het goed voor dit bier met gemiddelde 

sterkte, waardoor de versuikertemperatuur aan de lage kant van het normale bereik (65 °C, of iets hoger) blijft. 

 

 

Hop kan Belgisch, Engels of continentaal Europees zijn. (nobele) hop van het Saazer-type, Engelse Goldings, 

Fuggles, Styrian Goldings of hop van andere kwaliteit komen veel voor. Omdat het bier geen enorm hopkarakter 

heeft, is terughoudendheid en subtiliteit vereist. Droog hoppen is niet normaal voor deze stijl, maar het bier moet 

wat smaak en aromahop hebben. 

Zoals ik al zei, kan gistselectie enigszins moeilijk zijn. Er is een soort gist op basis van De Koninck (White Labs 

WLP515 Antwerp Ale) die bij de stijl past, maar er is ook Wyeast 3655 (Schelde Ale) -gist die kan worden 

gebruikt. Als je gedroogde gist gebruikt, zijn je opties een beetje beperkt. Ik zou giststammen van het Trappist-

type vermijden omdat ze veel fenolen kunnen produceren. Ik zou ook witbier-achtige soorten vermijden die 

scherpheid kunnen toevoegen. Als de gewenste giststammen niet beschikbaar zijn, wil je misschien de 

gistingstemperaturen aan de koele kant houden om overmatige kruidigheid te voorkomen (misschien laag 16-18 

°C). 

 

Brouw-voorbeeld 

Hoewel ik geniet van veel versies van de stijl, is de inspiratie voor mijn recept De Koninck. Ik heb informatie van 

hun website en Michael Jackson's Great Beers van België gebruikt om aanwijzingen te geven voor iets 

soortgelijks. Omdat ik een recept voor een kloon-type probeer, ga ik naar zoveel mogelijk openbare informatie 

verwijzen. 

De website van de brouwerij vermeldt een begin soortelijk gewicht van 1.047 en een alcoholgehalte van 5%, dus 

het eind soortelijk gewicht moet rond 1.010 zijn. Michael Jackson zei dat het een volledig moutbier is (dat past bij 

de historische context), en dat het pils- en Vienna-mout gebruikt als onderdeel van de storting. Hij zei dat het ook 

Saaz-hop in drie toevoegingen gebruikt en een bitterheidsniveau van 25 IBU's heeft. Ik zal die hop gebruiken in 

bitterheid, smaak en aroma. 

 

Andere voorbeelden van de stijl vermelden aromatische mout in hun storting, dus ik voeg dat 

graag toe aan mijn recept. Het is een gemakkelijke manier om de moutigheid te vergroten. Biscuit- 

en Caramunich®-mout worden vaak gebruikt in deze bieren en ik proef een vergelijkbare smaak, 

dus ik voeg die toe. Ten slotte gebruik ik een vleugje zwart mout voor kleuraanpassing. Ik wil geen 

geroosterde smaken, maar ik hou wel van een vleugje koperkleur in het bier. 
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Gezien het eind soortelijk gewicht van het bier, is een beslagtemperatuur aan de onderkant van het bereik geschikt; 

laten we zeggen 66 °C. Denk eraan, dit is een volmoutbier, dus weersta de drang om toevoegingen te gebruiken 

zoals maïsvlokken of kandijsuiker of siropen.  

 

White Labs WLP515 (Antwerp Ale) gist staat bekend als de De Koninck-gist, dus het is een voor de hand 

liggende keuze. Hoewel gezegd wordt dat het bier vergist wordt op 25 °C, denk ik dat dit waarschijnlijk de 

maximale temperatuur is. Ik zal de gist veel koeler starten (18 °C) en deze laten stijgen zoals hij wil. Mijn ervaring 

is dat Belgische gisten niet graag worden beperkt tijdens de gisting, dus laat het doen wat het wil. 

Serveer het bier vers en koolzuurhoudend, bij voorkeur in het gezelschap van vrienden. De Koninck's versie van 

een Belgisch Pale Ale is voor mij de moeite waard om na te volgen.  

 

Belgian Pale Ale 

Ingrediënten voor 10 liter bier 

 

1400 gram pilsmout 

  580 gram Vienna mout 

  120 gram aromatische mout 

  120 gram  Caramunich® III malt or caramout 180 EBC 

    90 gram biscuit mout 

      6 gram ontbitterde zwarte mout 

    15 gram Saaz hop 5% alfazuur (60 minuten koken) 

      8 gram Saaz hop 5% alfazuur (10 minuten koken) 

      8 gram Saaz hop (2 minuten koken) 

White Labs WLP515 (Antwerp Ale), Wyeast 3655 (Belgian Schelde Ale), Omega Yeast OYL-049 

(Belgian Ale DK), of SafAle S-33 yeast 

 

Stap voor stap 

Dit recept maakt gebruik van omgekeerde osmose (RO) water. Stel al het brouwwater in op een pH van 5,5 in met 

fosforzuur. Voeg 0,5 theelepel calciumchloride en 0,5 theelepelcalciumsulfaat toe aan het beslag. 

Maisch de pils-, Vienna en aromatische mouten gedurende 60 minuten op 66 °C. Voeg de resterende mout toe en 

verhoog de temperatuur gedurende 15 minuten tot 76 °C. Spoel langzaam en verzamel 13 liter wort. 

Kook het wort 90 minuten en voeg hop toe op de tijden zoals aangegeven in het recept. De langere kooktijd helpt 

de voorloperverbindingen van dimethylsulfide (DMS), die in pilsmout worden gevonden, te verdrijven. Nadat het 

koken is voltooid, laat je het wort afkoelen tot 18 °C, doe de gist erbij en laat het gisten totdat het eind soortelijk 

gewicht is bereikt. Begin SG: 1047 Eind SG: 1010 IBU: 25 Alc.: 5% 

 

Gordon Strong 

Bron: Brew Your Own, juli-augustus 2019, vertaald en bewerkt door Frits Haen 
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OPTIMALISEREN VAN DROGE GIST 
 
 

Uit verschillende bronnen voor thuisbrouwers is gezegd dat droge gist moet 

worden gedehydrateerd voordat de gist wordt gepekeld. Toch is deze methode 

die vaak wordt gevolgd door thuisbrouwers omdat het de manier is waarop het 

al jaren wordt gedaan, de afgelopen jaren in twijfel getrokken en 

beargumenteerd. Het zette me aan het denken, is het hydrateren van droge gist 

echt nodig? 

 

Hoe er vroeger over werd gedacht 

Uit het boek The New Complete Joy of Homebrewing van Charlie Papazian: 

“Je kunt de prestaties van gedroogde gist (en bijgevolg de smaak van je bier) 

aanzienlijk verbeteren door het goed te dehydrateren. Doe dit 20 milliliter 

water gedurende 5-10 minuten te koken, giet het in een schoongemaakte glazen 

pot (gewassen en gekookt gedurende 15 minuten), dek af met schone folie en 

laat afkoelen tot 31-41 °C. Voeg geen suikers toe. Voeg gedroogde gist toe en 

laat 15-30 minuten dehydrateren, breng dan de temperatuur van de 

gedehydrateerde gist dicht bij het afgekoelde wort. ” 

Een internetforum van HomeBrew Digest (hbd.org) hield in 2008 een vraag- en antwoordsessie met wijlen Dr. 

Clayton Cone van Lallemand. Een van de leden van HBD vroeg naar de praktijk van het dehydrateren van gist.  

Gelukkig is deze uitwisseling ook vandaag nog op internet beschikbaar op: https: // 

koehlerbeer.wordpress.com/2008/06/07/rehydrating-dry-yeast-with-dr-clayton-cone/. Ik zal een paragraaf uit de 

reactie van Dr. Clayton Cone aanhalen: 

“Hoeveel bier- en wijnmakers hebben succesvolle gistingen als ze al het bovenstaande negeren (droge gist 

dehydrateren)? Ik geloof dat het slechts een spel met getallen is. Elke gram actieve droge gist bevat ongeveer 20 

miljard levende gistcellen. Als je de cellen licht beschadigt, hebben ze een opmerkelijk vermogen om te herstellen 

in het rijke wort. Als je 60% van de cellen doodt, heb je nog 8 miljard cellen per gram die het werk langzamer 

kunnen doen. " 

Er zijn twee belangrijke aspecten die hierboven worden besproken: 

1. Er zijn 20 miljard levende gistcellen in een gram gist; dit betekent dat een vers zakje van 11,5 gram 230 

miljard levende gistcellen bevat. 

2. Hij geeft aan dat door het direct toevoegen van droge gist 

er een aanzienlijke gistdood kan zijn. Hij illustreert dit 

door te zeggen: "Als je 60% van de cellen doodt." Hoewel, 

een andere interpretatie is dat hij het succes van gedroogde 

gist noemt, zelfs met het verlies van veel cellen om een 

bredere reden, inclusief onjuiste dehydratatie van gist 

(zoals het gebruik van gedestilleerd water, agitatie, 

thermische schok tijdens het toevoegen, enz.), zo heeft 

José Pizarro, Regional Sales Manager voor Fermentis, dit 

uitgelegd bij het lezen van dit citaat. (Dr. Cone is 

overleden in 2018.) 

 

Soortgelijke informatie wordt gepresenteerd in het boek Yeast: The Practical Guide to Beer Fermentation van 

Chris White & Jamil Zainasheff: "Als de droge gist niet goed wordt gedehydrateerd, gaat ongeveer de helft van de 

cellen dood." 

Dr. Clayton Cone, Dr. Chris White en Jamil Zainasheff lijken er zeker van te zijn dat significante gistceldood kan 

optreden als de gist niet goed wordt gedehydrateerd. 

 

Ik denk dat ik genoeg voorbeelden heb aangeboden, maar vertrouw me als ik zeg dat veel andere boeken over 

thuisbrouwen vergelijkbaar advies bevatten over het belang van dehydratatie, maar wat zeggen de gistfabrikanten? 

 

Gegevensbladen van de fabrikant van droge gist 

Gistfabrikanten leveren gegevensbladen voor hun producten die enorm helpen bij het juiste gebruik ervan. Laten 

we eens kijken naar wat een paar van de grotere droge gistlaboratoria over het onderwerp zeggen. 
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Lallemand (LalBrew) 

Lallemand biedt dit advies voor beste manier van een dehydratatieprotocol voor hun gist: 

• Ontsmet het bovenste gedeelte van de verpakking (bijv. Ethanol 70%) en de schaar voor opening. 

• Strooi de gist op het oppervlak van 10 keer zijn gewicht in schoon, gesteriliseerd water bij 30-35 °C. 

• Laat het 15 minuten ongestoord, roer dan voorzichtig om de gist volledig op te lossen. 

• Laat het nog 5 minuten staan bij 30-35 °C. 

• Behandel in stappen met tussenpozen van 5 minuten van 10 °C tot de temperatuur van het wort door porties wort 

te mengen om de temperatuur van de gehydrateerde gist zonder vertraging aan te passen. 

 

Wat je niet moet doen 

• Gebruik geen gedistilleerd of omgekeerd osmosewater, omdat dit leidt tot verlies van levensvatbaarheid. 

• Roer niet direct na het strooien, omdat dit het gistcelmembraan kan breken. 

• Sta niet toe dat de afkoeling gebeurt door natuurlijk warmteverlies. Dit duurt te lang en kan leiden tot verlies 

van levensvatbaarheid of vitaliteit. " 

 

Je kunt hier veel nuttige informatie uit halen: 

• Je wilt 10 keer het gewicht van steriel water (dat mineralen bevat) gebruiken voor het dehydratatieproces. 

• De watertemperatuur moet 30-35 °C zijn. 

• Dehydrateer in totaal 20 minuten (15 en 5). 

• Zorg dat de temperatuur van de gist overeenkomt met de temperatuur van het wort. 

• Het dehydratatieprotocol vermeldt ook dat het beluchten van de wort wanneer droge gist niet nodig is omdat de 

gist reserves van koolhydraten en onverzadigde vetzuren bevat om actieve groei te bereiken (behalve in soorten 

met een hoge zwaartekracht, waar het nog steeds wordt aanbevolen). 

 

Fermentis SafAle US-05 Gist 

Fermentis biedt ook dehydratatie-instructies voor hun gisten. Dit is wat het US-05-gegevensblad zegt: 

“Strooi de gist in minimaal 10 keer het gewicht van steriel water of wort van 25 tot 29 °C. Laat 15 tot 30 minuten 

rusten. Roer voorzichtig gedurende 30 minuten en gooi de resulterende vloeistof in het gistvat. Als alternatief kan 

de gist direct in het gistvat worden gedaan, mits de temperatuur van het wort boven 20 °C ligt. Strooi geleidelijk 

de droge gist in het wort en zorg ervoor dat de gist goed verdeeld wordt om klontjes te voorkomen. Laat 30 

minuten staan en meng het wort met beluchting of door toevoeging van wort. " 

Het dehydratatieprotocol van Fermentis is vergelijkbaar met dat van Lallemand, maar met enkele verschillende 

waarden voor temperatuur (25-29 °C) en dehydratatietijd van 45-60 minuten (15-30 en 30). 

Ik wil niet vergeten dat ik niet benadruk dat Fermentis ook instructies geeft voor het uitvoeren van een directe 

toevoeging van de droge gist (zoals beschreven in de bovenstaande paragraaf van het gegevensblad). 

 

Rechtstreeks van de fabrikanten 

Zoals besproken, is er inderdaad nogal wat documentatie over het belang en de voordelen van het dehydrateren 

van droge gist. Ik dacht dat ik een paar van de gistfabrikanten (Lallemand en Fermentis) zou bereiken om te zien 

of hier meer informatie is. 

 

Lallemand (LalBrew) 

Lallemand, die LalBrew (voorheen Danstar) gedroogde gist produceert, vermeldt op hun website dat dehydratatie 

wordt aanbevolen, maar niet essentieel. "Dehydratatie is een eenvoudig proces waarbij de droge gist vloeibare gist 

wordt, waardoor de osmotische stress wordt verminderd en een homogene dispersie wordt verbeterd", zegt hij. 

In gesprek met Eric Abbott, technisch adviseur van Lallemand, vertelde hij me verder dat “het gistcelmembraan 

niet-selectief permeabel is tijdens de eerste paar minuten van dehydratatie, dus dehydrateren in water in plaats van 

direct in het bier vermindert het risico van het absorberen van toxines in de cel. ' 

Dat gezegd hebbende, zijn er verbeteringen in de productie van droge gist op Lallemand dus gedroogde gist is nu 

robuuster en beter bestand tegen stress dan voorheen. Als we nog een stap verder gaan, kunnen de effecten van 

dehydratatie van gist afhankelijk zijn van de soort, maar Lallemand is ervan overtuigd dat droog toevoegen aan te 

bevelen is voor al hun giststammen. 

 “We zien wel enkele soortspecifieke verschillen in lagfase, vergisting en smaak, maar deze verschillen zijn over 

het algemeen vrij klein en moeten geen enkele brouwer ervan weerhouden om droog toe te voegen. In sommige 

gevallen geeft droog toevoegen betere prestaties en we raden nu aan om onze New England en BRY-97 soorten 

droog toe te voegen, aangezien recente laboratoriumproeven kortere vertragingsfasen en een betere vergisting 
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hebben aangetoond. Deze tests zijn aan de gang terwijl we droge gist toevoegen in verschillende soorten wort 

(hoog soortelijk gewicht, zuur, enz.). " 

Eric voegde eraan toe dat Lallemand soortspecifieke aanbevelingen zal doen voor een bepaald bier op basis van 

hun meest recente onderzoek. 

 

Fermentis 

Net als Lallemand heeft Fermentis de procesproductie van droge gist continu verbeterd. Ze hebben onlangs een 

wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd in samenwerking met het Institut Meurice en Odisee University om het 

vermogen van hun giststammen om dehydratatie te overleven in een aantal verschillende media en 

dehydratatieomstandigheden te kwantificeren. Uit bespreking met José Pizarro van Fermentis hebben de resultaten 

van deze studies enkele interessante feiten aan het licht gebracht. 

Ten eerste zijn Fermentis giststammen zeer tolerant voor de temperatuur van dehydratatie. Ze bestudeerden 

dehydratatietemperaturen van 8, 12, 16, 20, 32 en 40 °C en voor een bepaalde giststam waren de 

levensvatbaarheidsprestaties vergelijkbaar. Ze bestudeerden ook dehydratatie met verschillende media van water 

(8 en 20 °C) en wort met verschillende soortelijke gewichten (1.028, 1.061 en 1.106). Nogmaals, de 

levensvatbaarheid was vergelijkbaar per stam. Deze resultaten geven aan dat de Fermentis-stammen zeer robuust 

zijn met het vermogen om een hoge levensvatbaarheid te hebben wanneer ze onder verschillende omstandigheden 

worden gekweekt. Net zoals aangegeven door Lallemand, varieert de exacte prestatie afhankelijk van de soort. 

Het team van Fermentis, Institut Meurice en Odisee University bestudeerde verder de vergistingsprestaties van al 

hun stammen onder variërende omstandigheden met betrekking tot de vergistingstijdtijd, de hoeveelheid 

geproduceerde vluchtige verbindingen (bijv. VDK, esters, hogere alcoholen, acetaldehyde) en geproduceerde 

ethanol. Wederom bereikten ze consistente prestaties onder verschillende omstandigheden. 

Op basis van deze resultaten is er geen significant verschil in het direct toevoegen van Fermentis-stammen versus 

het uitvoeren van een dehydratatieproces. (Een momentopname van de gegevens uit dit onderzoek is beschikbaar 

op https://fermentis.com/en/news-from-fermentis/technical-reviews/e2u-direct-pitching/ en het hele onderzoek is 

op verzoek toegankelijk). 

 

Hoe nu verder? 

In mijn onderzoek naar dit artikel vond ik niets negatiefs over het dehydrateren van droge gist, maar het lijkt erop 

dat het voor de meeste bierstijlen niet meer dezelfde is als vroeger. De keuze is echt aan de individuele brouwer en 

het proces waar ze zich het meest comfortabel bij voelen. 

 

Jack Horzempa 

Bron: Brew Your Own, september 2019, vertaald en bewerkt door Frits Haen 
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BERTENS BLIK IN DE BROUWKETEL  
 

Brewtan B 

Grenzen Aan De Groei  

Op dinsdag 21 januari 2020 werd de Dutch Craft Beer Conference 2020 gehouden in Den Haag. Het was voor de 

vierde keer dat deze conferentie gehouden werd. Jarenlang groeiden de bomen voor de craftbrouwers tot aan de 

hemel. Daar is nu een kentering in. Het aantal 

brouwerijen groeit niet meer zo hard. De branche 

moet zich meer bezinnen op de toekomst. De 

aanwezige brouwers werden meerdere spiegels 

voorgehouden in de vorm van plenaire lezingen. 

Daarnaast waren er ook workshops. Die zijn ook 

voor mij zeer interessant. Veel kennis wordt via 

deze workshops gedeeld.            …………… 

Daarnaast was er een beurs van toeleveranciers. 

Deze beurs wordt steeds groter in omvang. Elke 

jaar zijn er meer bedrijven die er met een stand 

staan. 

Na afloop was er natuurlijk een borrel. 

Omdat ik zeer regelmatig allerlei brouwerijen 

bezoek waren er veel oude bekenden. Het was een 

mooie dag. In dit clubblad en volgende clubbladen doe ik  verslag van workshops die ik bijgewoond heb. Op die 

manier kunnen jullie meegenieten. Overigens is deelname aan de conferentie zonder lid te zijn van CRAFT een 

zeer prijzige aangelegenheid. (€ 235 exclusief BTW...) 

Brewtan B 

De eerste lezing die ik bijwoonde werd gegeven door Pieter Bonte van de firma Ajinomoto OmniChem. Zijn 

verhaal ging over het gebruik van Brewtan B. Dit product was in het verleden bekend onder de naam Tanal. 

Het is een product dat je gebruikt ter verhoging van de smaakstabiliteit en colloïdale stabiliteit. Concreet betekent 

het dat je minder snel last hebt van verouderingsmaakjes en ook dat je minder last hebt van troebelheid als het bier 

wat ouder wordt. 

Brewtan bestaat uit gallotannine of looizuur. Op Wikipedia kun je het volgende lezen over looizuur:  

“Looizuur of gallotannine is een hydrolyseerbare tannine en komt onder andere voor in de bast van Sequoia's en 

eiken, in de peul van Caesalpinia spinosa en in galappels. Het beschermt de boom tegen insectenvraat en 

aantasting door bacteriën. Ook beschermt het de boom bij een bosbrand. Vroeger werd de gedroogde eik (eek) 

vermalen op een eekmolen en vervolgens tussen de te looien huiden gestrooid. Looizuur is dus niet hetzelfde als 

wat onder de verzamelnaam tannine verstaan wordt, waarschijnlijk komt dit met de verwarring van tannic acid → 

looizuur en tannins → tanninen. Zwarte thee bevat bijvoorbeeld geen looizuur (tannic acid), maar wel andere 

tanninen. Groene thee echter bevat wel looizuur (gallotannine). De molecuulformule wordt meestal weergegeven 

als C76H52O46, maar in feite bestaat het uit een mengsel van verwante stoffen. Het is een polymeer van 

moleculen van galluszuur en glucose met meestal 8 moleculen galluszuur. Het is een geel tot lichtbruin poeder dat 

zeer goed in water oplosbaar is; 1 gram looizuur lost op in 0,35 ml water. “ 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hydrolyse
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tannine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bast
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kustmammoetboom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zomereik#Hakhout
https://nl.wikipedia.org/wiki/Galappel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eek_(eik)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eekmolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tannine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_thee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groene_thee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Molecuulformule
https://nl.wikipedia.org/wiki/Galluszuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Glucose
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Galnoten 

Er zijn meerdere planten met gallotannine. Brewtan wordt gemaakt van Chinese galnoten. De looizuren van deze 

plant zorgen uiteindelijk voor een helderder bier. Pieter Bonte vertelde dat er ook gallotanninen afkomstig van 

andere planten zijn die juist zorgen voor een troebelheid die permanent is. Deze zouden gebruikt worden bij 

witbieren om te zorgen dat het bier troebel blijft. 

Je hebt verschillende versies van Brewtan, te weten Brewtan B, C en F. Brewtan C en F zijn bedoeld als 

toevoegingen tijdens de vergisting dan wel vlak voor het afvullen. Door de toevoeging van dit middel wordt een 

troebeling gevormd bestaande uit samenklonterde polyfenolen. Bij Brewtan F gebeurt dit in een paar seconden. Na 

toevoeging wordt het bier gefilterd om de troebelheid te verwijderen. Omdat wij als hobbybrouwers niet 

beschikken over filtersystemen met hele kleine poriën voor het verwijderen van de troebeling zijn zowel Brewtan 

C en F niet geschikt voor ons hobbybrouwers en ook niet voor veel kleine commerciële craftbrouwers die niet 

filteren. 

Brewtan B daentegen is wel geschikt voor ons. Het heeft volgens Pieter Bonte diverse voordelen: 

 inhibitie LOX-enzymen (minder oxidatiesmaak) 

 binden metaalionen waardoor anti-oxidanten uit de mout beter hun werk kunnen doen 

 minder vorming filtergel waardoor je sneller kunt filteren 

 compactere whirlpoolkegel 

 beter behoud hopbitterheid van het bier 

 

Brewtan B zou geen invloed hebben op de schuimhoudbaarheid. 

 

 

 

Het middel voeg je toe aan 

het water voor het 

inmaischen. Je lost het op 

in warm water. Maak een 

10%-oplossing. Trek 

ongeveer 30 minuten uit 

voor het oplossen. 

Je hebt 0,15 tot 0,4 g per 10 

liter nodig voor een bier 

met een begin SG van 

1050. Bij een zwaarder bier 

naar verhouding meer 

Brewtan B gebruiken.  

Een aardig weetje is dat Pieter vertelde dat een hoger alcoholgehalte van een bier zorgt voor een mindere 

oplosbaarheid van polyfenolen. 

 

Brewtan B is onder andere te koop bij Unibrew (Van der Kooy). 

 

 

Ervaring 

Tijdens de presentatie van Pieter Bonte werd ook stilgestaan bij het voorkomen van filtergel dat op je bostel kan 

komen tijdens het filteren. Deze gel bemoeilijkt het filteren en uitspoelen. 

Op het forum Hobbybrouwen.nl ontstond een heftige discussie over het toevoegen van dit soort stoffen en de nut 

en noodzaak daarvan. 

Naar aanleiding van deze discussie plaatste Nico Derks, brouwer van Brouwerij TX en voormalige brouwer van 

de Texelse Bierbrouwerij het volgende. 

 

--------  

 

Hallo Allen,   …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Als eerste wil ik een diepe buiging maken naar Jacques toe, die de CRAFT Conferentie heeft bijgewoond, hier 

diep voor in zijn buidel heeft getast en vervolgens jullie daar een uitgebreid verslag van doet! 

Chapeau Jacques!           ……………….………………………………………………………………………  



16 
 

-de Roerstok, maart 2020- 

 

Het is totaal niet ter zake doende of dit binnen het Reinheitsgebot valt of niet.      ………………………….. 

Een verslag met het gebruik van Brewtan B is dan ook 

voor iedereen een aanvulling van kennis en 

gebruiksmogelijkheden binnen het bierbrouwen. Het 

afbranden van een product dat je niet kent, maar om 

principes van jouw manier van brouwen is dan ook totaal 

niet relevant omdat dit een natuurlijk product is dat 

natuurlijk toegepast kan worden. Het is een verbetering 

van het brouwproces, zoals ook gebruik van een rollator 

als je minder kan lopen.     …………………………. 

Het zijn geen aspirines , ibuprofin of overige chemische 

addons, puur het gebruik van de toepassingen die de 

natuur ons geeft. Het mogelijke gebruik en interesse in 

dit product is dus zeker wel gewenst, aangezien dit een 

verbetering kan opleveren in de kwaliteit. Zoals een 

rolstoel, een rollator ook een verbetering kan geven 

toch? Ook is het nog eens een verbreding van je kennis. 

En daar laat ik het even bij.                                                                   ………………………. 

Ok, 2 weken geleden was ik in Michigan USA en heb daar diverse Craft brouwers bezocht. 

Excellente bieren geproefd met zeer gepassioneerde brouwers. Opvallend was wel dat daar de installaties, vloeren 

en hygiëne niet op de level zitten als hier in Nederland, maar echt wel lager.     …………………. 

En wij maar klagen over Chinese brouwinstallaties, die echt wel beter zijn           ……………………..                     

Anyway... 

Bij één brouwerij viel het mij op dat ze idioot snel aan het filtreren waren, ze bleven maar spoelen. 

Daar kwam dan ook mijn vraag: Waarom spoelen jullie zo veel. Het antwoord was simpel: Omdat wij snel 

filtreren met een hulpmiddel. Let wel! Als ik filtreer dan duurt dat bij 10 hl (afhankelijk van het type bier) ca 3 

uur! Ik brouw 2 batches per dag, dus filtratie kan 6 uur per dag duren. Hier hebben wij het over tarwebier met 65% 

tarwe. 

Ik vroeg hoe doe je dat? En hij liet me dit zien:       …………………………………………………………. 

 

Dit scheelt 40% qua tijd in de filtratie. En dat wil ik ook wel uiteraard. 

Dus dit idee nam ik mee naar Nederland.     . 

Tijdens de CRAFT conferentie zat ik naast Jacques over de lezing van 

Brewtan B, een vergelijkbaar product, natuurlijk gewonnen looizuur dat 

de maisch dunner maakt en inderdaad theoretisch de filtratie met 40% 

kan reduceren. Daarnaast ook je whirlpool helderder maakt doordat de 

trub-kegel compacter is.     ……………………………….. 

 

Bestel Maar  

Dat wil ik proberen, en bestelde via Van der Kooy 2 potjes Brewtan B.       

……………………………………. 

Zo gezegd en zo gedaan. Ik heb tijdens het inmaichen bij het 

brouwwater het eerste potje Brewtan-B toegevoegd. Het maischwater 

werd iets wat grijzig van kleur. Toen gestort, en verder aan het maischen 

geweest. Bij het overpompen van de maisch naar de klaringskuip zag ik 

direct dat de maisch zeer dun was van viscositeit. Zeker vele malen 

dunner als dat ik gewend was.      ………………………………..   

…………………………………………………………  

Dus nu filtreren...                                    ……………………………………………..          

………………………………………………………………………………… 

Het gaat zeker sneller maar niet de 40% zoals ze vertelden. Dat is vreemd, en irritant, totdat ik er achter kwam dat 

ik te weinig Brewtan B gebruikte. Althans minder als voorgeschreven. Maar goed het gaat echt wel sneller als ooit 

voorheen, dus dat is al iets.          …………………………………………………………………………..  

Koken 
Ja hier merkte ik iets bijzonders, Ik kan feller koken zonder dat het extra gaat schuimen, en dat is echt heel lekker 

als je een installatie hebt met een condensor op de ketel. Die wil je immers niet vol schuim hebben. En door het 

minder schuimen blijft de hop in het wort zitten ipv een gedeelte aan de rand van de bovenkant van de ketel. 

https://www.wiki-hobbybrouwen.nl/uploads/pics/d18aa92b647ca4695856677dbcf53763.jpg
https://www.wiki-hobbybrouwen.nl/uploads/pics/fbbb471fe1cce991725a92a814f0a6ad.jpg
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(Bovenstaand is overigens een veel voorkomend probleem tijdens het koken. Je moet met een waterspuit weer de 

hop van de bovenrand spuiten)   

   ………………………………………………………………………..  

Whirlpool 

Ja, wat ze beweren klopt zeer zeker. Er komt een mooiere "cone" van trub. En dan pomp je toch zeker 50 liter 

meer wort naar de fermenter toe.En die 50 liter zijn meer als kostendekkend voor de prijs van Brewtan B! 

 

Resumé 
Ondanks dat ik te weinig heb gebruikt wat is voorgeschreven, ben ik zeker positief over het gebruik er van. Ga ik 

het vaker gebruiken? Ja absoluut zonder twijfel. Het kan mij in een brouwdag een paar uur schelen. Betere kook-

prestaties, minder DMS. Hoger rendement (ook in hop). 

 

Nico Derks 

----  

 

Inmiddels heb ik zelf bij Unibrew ook Brewtan B aangeschaft. Ook ik ga tests uitvoeren. Daar horen jullie nog 

van. Maar natuurlijk kunnen ook andere leden van De Roerstok tests uitvoeren. Altijd leerzaam. 

 

Jacques Bertens 

EXCURSIE 
 

Ja beste Roerstokleden, ieder die aanwezig was op de laatste clubavond weet dat we weer op reis gaan naar een 

bierige bestemming en wel op vrijdag 27 maart, vertrektijd 10.30. We verwachten rond 22.00 uur weer terug 

te zijn.   

We gaan met de bus die stipt op tijd vertrekt vanuit Tilburg. We stappen op in de Spoorzone, aan de achterzijde 

van het station maar nu vlakbij het station en niet meer zoals eerst tegenover het UWV. Voor degenen die met de 

trein komen dus erg makkelijk, kom je met de auto dan kun je op het naast het UWV gelegen parkeerterrein je 

auto kwijt. Een hele dag parkeren kost 7 euro. De fiets kan als er plaats is aan de noordzijde van het station gestald 

worden. De plek waar we opstappen is pal achter deze fietsenstalling, tussen de taxistandplaats en het 

parkeerterrein.  Omdat we stipt op tijd vertrekken vragen we jullie om rond 10.15 te verzamelen op deze plek. 

We bezoeken drie brouwerijen in de omgeving van Amsterdam. We starten bij Poesiat&Kater, de brouwerij die 

het roemruchte van Vollenhoven Stout weer nieuw leven heeft ingeblazen. Verwacht er geen spinnende 

viervoeters want het is puur toeval dat de naam lijkt te verwijzen naar katachtigen maar dat is niet zo. Wel 

brouwen ze lekkere bieren en dat is ook het geval bij brouwerij de Hoop in Zaandijk, de tweede bestemming van 

die dag, de chocolate Porter beviel in ieder  geval erg goed. We worden in groepen rondgeleid en dat biedt de 

gelegenheid om over de Zaanse Schans te wandelen. Een fraai staaltje Hollands historie met prachtige molens die 

vaak nog werkzaam zijn als bijvoorbeeld verfmolen of houtmolen. Als laatste bezoeken we de Naeckte Brouwers 

in Amstelveen die in de Annakerk een prachtige brouwerij gevestigd hebben. Hier gaan we ’s avonds genieten van 

een buffet. Je kunt je opgeven via de site van de Roerstok maar wacht niet te lang want het gaat snel. Je partner 

mag mee maar verder is het voorlopig alleen voor leden.  De prijs is 65 euro. Daarvoor krijg je het busvervoer, 

rondleiding door de brouwerijen met in de eerste twee ook proeverijen en zoals genoemd een buffet bij de Naeckte 

Brouwers. Let op, alles wat je drinkt buiten de proeverijen bij de eerste twee adressen betaal je zelf individueel. Je 

moet zelf een lunchpakket meenemen, hou daarbij s.v.p. rekening met de chauffeur dus geen croissants of ander 

kruimelwerk want dat betekent veel schoonmaken. Ruim het verpakkingsmateriaal zelf op. We hebben een 

geweldige dag voor de boeg dus aarzel niet. Vol is Vol!  

Heb je nog vragen, stel ze via excursie@roerstok.nl  

De excursiecommissie: Huub Soemers, Jacques Bertens, Lex van Berkel, Paul Langenberg  

mailto:excursie@roerstok.nl
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IK WAS GEWOON NIEUWSGIERING . . .OVER 

MAISCHTEMPERATUREN 
 

Ik weet niet hoe jij dat doet, maar als ik een bier wil brouwen zoek ik een receptje en dat volg ik dan zo 

nauwkeurig mogelijk. En als er dan staat: zoveel minuten op 57 ⁰C, zoveel op 63 ⁰C, zoveel op 67 ⁰C en ten slotte 

zoveel op 72 ⁰C dan doe ik dat ook. Soms hoor je wel: joh, helemaal niet meer nodig met die moderne mouten. 

Eén temperatuur is genoeg. Nou ja, ik vroeg me dus af wat het effect was van maischtemperaturen en -tijden op 

het bier. Ik ken de theorie ook wel: bij 62 ⁰C werkt ß-amylase het beste en bij 70 ⁰C werkt α-amylase het beste.  

Even iets over zetmeel, waarschijnlijk voor de zoveelste keer. Je hebt amylose en amylopectine. Amylose is heel 

veel glucosemoleculen (tienduizenden) als een ketting achter elkaar (een niet vertakt molecuul). Amylopectine is 

ook heel veel glucosemoleculen, maar dan vertakt.  

ß-amylase is een exo-enzym: het knipt vanaf het einde van het molecuul steeds glucose af (één rondje in 

afbeelding 1) of twee glucoses, dat heet dan maltose, of 3 rondjes, dat heet maltotriose. Dat knippen gebeurt bij 

zowel amylose als amylopectine vanaf de bovenkant van het molecuul. Amylose wordt dan helemaal in kleine 

stukjes geknipt en biergist kan dat omzetten in alcohol en koolzuur. Maar bij amylopectine stopt het knippen bij de 

knooppunten of vertakkingen. Dan hou je dus nog een behoorlijk stuk van het zetmeelmolecuul over dat niet is 

geknipt. Gist kan daar niks mee. 

 

Troebel 

 

Wanneer er meer dan 10 glucosemoleculen (“rondjes”) aan elkaar blijven zitten dan zie je dat: het bier is troebel 

en blijft dat ook. Dus zetmeel moet in ieder geval zover worden afgebroken dat alle zetmeel-brokstukken kleiner 

zijn dan 10 glucosemoleculen. 

 

α-amylase is een endo-

enzym. Het knipt zetmeel 

(zowel amylose als 

amylopectine) willekeurig 

ergens midden in het 

molecuul. Daardoor ontstaan 

grotere en kleinere 

brokstukken. De grotere 

(groter dan maltotriose) 

noemen we dextrinen. 

Als alleen ß-amylase zou 

werken zal amylose 

helemaal worden geknipt tot 

stukjes die de gist kan 

opeten, maar amylopectine 

wordt tot aan de 

knooppunten geknipt. Er 

zouden dus nog grote 

brokstukken/dextrinen overblijven waar gist niks mee kan. Als alleen α-amylase zou werken zullen de moleculen 

in stukken worden geknipt: grotere en kleinere brokstukken. Sommige zullen klein genoeg zijn voor de gist maar 

andere niet. De heel kleine worden dan nog vergist, maar de grotere niet meer.  

 

In afbeelding 2 zie je wanneer ß-amylase nog werkt en wanneer α-amylase. Als de temperatuur té hoog is geweest 

en je koelt af dan is dat jammer: dan zijn ze enzymen gedenatureerd. 

Afbeelding 2 

amylopectine

amylose

na inwerking van β-amylase na inwerking van α-amylase

Afbeelding 1
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Lang en ingewikkeld verhaal. Ik 

besloot om een receptje te zoeken met 

twee temperaturen en vond een kloon 

van Pauwels kwak: 60 minuten op 68 

⁰C en 10 minuten op 75 ⁰C. 

Ik besloot dat aan te passen en 

brouwde 4 bieren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

temperatuur (⁰C) tijd (min) begin s.g. eind s.g. berekend 

alcohol (vol. 

%) 

berekend 

restextract 

(gew. %) 

62 60 1077 1014 8,2 6,6 

62 90 1077 1013 8,3 6,4 

65 60 1079 1022 7,2 8,5 

68 60 1079 1023 7,1 8,8 

 

Alle hadden een vrijwel eenzelfde begin s.g.. Het eind s.g. verschilde wat en daarmee kun je dus aardig rekenen. 

In de tabel staat hoeveel alcohol de bieren hadden en hoeveel restsuikers. Wat leren we hieruit? 

 

Conclusies: 

1. je ziet dat er minder vergistbare suikers zijn als je maischt bij een hogere temperatuur, dus minder 

alcohol (zie ook afbeelding 3). 

2. je ziet dat als je 90 minuten maischt in plaats van 60 minuten er nauwelijks meer vergistbare suikers 

ontstaan: blijkbaar hebben de enzymen in 60 minuten wel zo’n beetje gedaan wat ze kunnen doen. 

3. het is helaas geen rechte lijn. Het was mooier geweest als de alcoholwaarden bij 65 ⁰C tussen die van 62 

⁰C en 68 ⁰C hadden gelegen, maar ja, zo was het niet.  

4. wat zéker zo interessant is: de zoetkracht en het mondgevoel. Die 68 ⁰C was heel zoet. De andere drie 

waren véél minder zoet maar hadden onderling weinig 

verschil. Dat is vreemd, want het bier van 65 ⁰C had 

wel (vrijwel) even veel onvergistbaar extract als die 

van 68 ⁰C. Blijkbaar zit er nog een verschil binnen dat 

onvergistbaar extract. Dus toch nog even wat theorie. 

 

Onvergistbaar extract. 

Volgens de theorie moet zetmeel zo ver zijn 

afgebroken dat er minder dan 10 glucosemoleculen 

aan elkaar zitten, al dan niet vertakt. Dat wordt getest 

met de Jood-normaal proef (wie doet dat nog?!?!). 

Hoe kleiner die moleculen, des te zoeter. Omgekeerd: 

hoe groter, des te meer mondgevoel. Dus heb je vooral 

veel restextract met 4 glucose-moleculen aan elkaar 

dan zal je bier erg zoet zijn, heb je vooral veel 

moleculen van 10 glucose-eenheden aan elkaar dan 

heb je weinig zoetkracht, maar meer volmondigheid.  

 

50 8052 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78
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In afbeelding 3 is weergegeven hoe het beschikbare zetmeel is afgebroken. Het meeste is omgezet in alcohol, een 

kleiner deel is onvergistbaar extract. Dat onvergistbaar extract zorgt dus voor het mondgevoel / de zoetkracht. 

Het bier van 65 en 68 ⁰C had vrijwel evenveel restextract, maar met een duidelijk verschil in zoetkracht. Er is dus 

evenveel vergistbare suiker ontstaan bij die temperaturen, maar het restextract verschilt: bij 68 ⁰C zit 

waarschijnlijk meer moleculen met 4 (of 5 of 6) glucose-eenheden, bij 65 ⁰C zijn de moleculen van het restextract 

kennelijk wat groter. Om hier nou precies te duiden wat het aandeel is geweest van α-amylase, wat van ß-amylase 

gaat me wat ver. Dat laat ik graag aan de lezer over of aan wetenschappers. 

 

Maar: hoe hoger de temperatuur, des te zoeter je bier! 

Bavel, 16 februari 

Fons Michielsen 

 

OEDIPUS OPENT BROUWERIJ IN ’T BADHUIS OP 

HET JAVAPLEIN 
 

Het Parool (PS)  

Corrie Gerritsma 

 

De geruchten blijken te kloppen: Brouwerij Oedipus opent komend voorjaar een nieuwe locatie in ’t Badhuis op 

het Javaplein.  

Net als bij Oedipus in Noord wordt aan het Javaplein straks bier gebrouwen. Maar waar de brouwerij in Noord 

vooral een plek is om een biertje te drinken, krijgen gasten op het Javaplein straks ook de kans om aan tafel te 

eten.  

“Het wordt vooral een plek die om smaak draait,” zegt Tristan Spits van Oedipus. “We gaan gerechten maken die 

passen bij onze bieren.” Dat gebeurt natuurlijk op meer plekken, maar volgens Spits doet Oedipus dat op een 

vernieuwende manier. “Denk bijvoorbeeld aan fermentatie, een proces wat ook bij bierbrouwen gebruikt wordt.” 

Bovendien wil Spits proberen of het platte dak van ’t Badhuis dienst kan doen als moestuin om groenten en 

kruiden te verbouwen, die vervolgens weer op het bord of in het bier opduiken. 

De locatie is bijzonder, zegt Spits, en niet alleen vanwege het enorme terras. “Een badhuis is van oudsher een plek 

voor verbinding, een plek waar mensen elkaar ontmoeten. We willen hier ook de verbinding met de buurt zoeken.” 

Hoe dat er precies uit gaat zien weet Spits nog niet. “In Noord hebben we bijvoorbeeld een bier gebrouwen in 

samenwerking met het Skate Café.” 

Oedipus hoopt in april de deuren op het Javaplein te openen. 

 

 

Op een ‘gouden plek’ aan de Vijfsprong is Steck open: eet- en speciaalbiercafé met Duitse twist 

Brabants Dagblad Bas Vermeer  

 

 Bij binnenkomst van het nieuwe café Steck aan de Vijfsprong is het even twee keer met de ogen knipperen. Het 

voelt enerzijds vertrouwd (voor wie voorganger café Langeboom kende), anderzijds hebben de nieuwe eigenaren 

er een nieuwe draai aan gegeven. Met veel groen, zithoekjes, een wand vol bordspelletjes en pingpongtafel in de 

tuin. Met stille trom is het nieuwe eet- en speciaalbiercafé Steck woensdagavond open gegaan. Het oogt als een 

bruin café, maar dan een moderne variant. Met planten aan het plafond, een nieuwe bar, een zithoekje met 

platenspeler en een piano pontificaal voor de spiegels. Er staan nog stoelen en tafels van Langeboom, die hebben  
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gezelschap gekregen van nieuwe, doorleefde meubels. ,,We heb heel Peerke leeggekocht”, glimlacht Mirte van der 

Sanden 

Steck 013 zit op de plek waar Langeboom zestien jaar zetelde, oud-eigenaren Ton (65) en Betsie (58) Sparla 

namen recent afscheid. De nieuwe roergangers zijn Mirte en haar partner Tom-Jan Brekelmans. 

In het interieur schemert Langeboom door, maar ook in de kaart: zo hebben ze de kalkoensalade, broodjes pittige 

kip, appeltaart en de vissoep overgenomen. ,,Dat zijn de klassiekers.” 

De bier- en menukaart is flink. Van een veganistische kapsalon en bietenburger tot zelf samen te stellen 

uitsmijters, curryworst, spareribs, biefstuk en tosti's met ‘zuurkool, speck en kaas’. Daarnaast meer dan 70 soorten 

bier. Zundert 10 (een Brabantse quadrupel) bijvoorbeeld, maar ook Texels skuumkoppe of een Weihenstephaner.  

 

Duits bloed 

Dat er Duits bier op de kaart staat, is geen verrassing: Steck heeft een Duitse twist. In de achtertuin (de biertuin) 

komen lange tafels te staan waar iedereen bij elkaar kan aanschuiven. Een beetje afgekeken van Duitsland, waar 

hele volksstammen samen drinken.  ,,Het wordt geen schnitzelparadijs, geen Oktoberfest, maar krijgt wel de 

gezelligheid van de biertuinen daar.”  

Of het spannend is, zo'n eigen zaak? ,,We zijn vooral blij dat het verbouwen erop zit”, zegt Mirte. Het is ook niet 

alsof ze voor het eerst op horeca-avontuur gaan, integendeel. Ze kennen elkaar van Stoffel, waar Mirte in 2006 

begon, Tom-Jan iets later aanhaakte. Waar ze ook verliefd werden. Ze liepen al een jaar of vijf met het idee voor 

een eigen zaak rond en hadden hun oog al laten vallen op Langeboom. Vanwege de plek, het tuintje in de 

binnenstad.  

Vandaar ook de naam: Steck. ,,Omdat het een gouden plek is.” Deze maand zijn ze ‘zachtjes open’. Lees: ze 

starten rustig op, leren de zaak kennen. In maart is er een officieel openingsweekend 
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Dit jaar had Pol voor de eerste keer in zijn leven de beslissing genomen om de gratis door de werkgever 

verstrekte griepspuit te gaan halen. Hij hoefde er weinig moeite voor te doen, even het kantoor uit, dertig meter 

lopen en daar zat de  spuitgast zich te vervelen want erg veel animo bleek er niet te zijn. Dit ondanks de 

aanbeveling  van de raad van bestuur die zelf het goede voorbeeld hadden gegeven. De aanbeveling was dat je het 

niet alleen voor je eigen gezondheid deed maar ook voor die van je cliënten zodat je niet als doorgeefluik zou 

fungeren voor de kwaadaardige virussen die ook tijdens een nauwelijks bestaande winter de mensheid belagen. 

Qua inspanning was het in ieder geval een stuk beter dan op de fiets in eigen tijd naar de huisarts en dat heeft de 

keuze zeker beïnvloed. Enkele weken later ligt Pol een weekend gestrekt op de bank. De vrees om afgesleept te 

worden naar de zeehondencrèche in Pieterburen blijft gelukkig ongegrond maar op grond van de zeer 

zeehondwaardige geluiden tijdens de veelvuldige hoestbuien was die vrees zeker niet denkbeeldig. Het blijft een 

lastige zaak om de conclusie  te kunnen trekken dat de griepspuit wel of niet heeft geholpen. Was het wel een griep 

of toch een verkoudheid? Waarom dan geen snotneus? Of toch een griep maar korter dan normaal dankzij de 

vaccinatie? Het blijft lastig en dus zal Pol volgend jaar opnieuw moeten afwegen of hij wel of niet gebruik zal 

maken van het aanbod. Mogelijk is het volgend jaar dan wel uitgebreid met een anti-Corona virus vaccin gezien 

de huidige paniek maar het kan ook zomaar zijn dat we dat volgend jaar alweer vergeten zijn, of dat er weer een 

nieuw virus  rondwaart. Of de verkoop van Corona bier er wel of niet onder lijdt is nog niet bekend. Pol zelf gaat 

het bier zeker niet proberen want een bier in helder glas geproduceerd in een zonnig land dat is vragen om 

problemen. Ook al is dat probleem geen virus maar een zeer waarschijnlijke oxidatie  en dat voor die pittige prijs. 

Nee, dan houdt Pol het liever op een zelfgebrouwen bier of dat van de Roerstok leden die bij iedere onderlinge 

wedstrijd laten zien dat er geen slechte bieren meer door hen worden gebrouwen. Bier, al dan niet speciaal helpt 

overigens niet tegen de griep volgens wetenschappers en Pol geeft de wetenschap daarin groot gelijk. We moeten 

ons niet laten verleiden tot factfree denken anders kunnen we net zo goed de Mexicanen de schuld geven van het 

Coronavirus terwijl die ons hooguit wat laten oxideren. Toch wil Pol  wel een niet wetenschappelijke  ervaring 

delen, een stevig bier bij een matige griep helpt wel om je minder bezig te houden met de negatieve aspecten van 

de griep maar je te richten op de positieve kant ervan namelijk dat je niet door de storm en regen naar je werk 

hoeft. Misschien is dat de reden dat in China steeds meer speciaalbier wordt gedronken, al vreest Pol dat 

Coronabier en aar nu niet inkomt.  

Pol de Schuimer     
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BEREID ’T MET BIER 
 

Flensjes met dadelpuree, walnoten en Zundert 10 

Ingrediënten voor vier personen: 

8 eetlepels bloem 

2 middelgrote eieren 

50 tot 60 cl halfvolle melk 

6 tot 8 ontpitte, kleine dadels, in stukjes  

15 cl Zundert 10, kamertemperatuur 

6 eetlepels walnoten, in stukjes of verkruimeld 

2 eetlepels sinaasappelmarmelade 

zonnebloemolie 

 

Bereidingswijze: 

De dadels in stukjes snijden en 1 tot 2 uur in het bier wellen. 

Na het wellen met de staafmixer pureren en de 

sinaasappelmarmelade erdoor roeren. In een mengkom een 

zo glad mogelijk beslag maken van bloem, ei en melk. 

Dunne flensjes van het beslag in de zonnebloemolie bakken, 

af en toe omkeren en iets laten afkoelen. De dadelpuree 

gelijkmatig  over de flensjes verdelen, oprollen en in plakjes 

snijden. Met stukjes walnoot garneren. Een licht gekoeld 

proefglaasje (15 cl) of glas Zundert 10 erbij serveren. Dit volmondige, verwarmende donkere bier van 10 vol% 

met aroma’s van gedroogde zuidvruchten en chocola, past goed bij het zoetje van de dadelpuree in combinatie met 

de sinaasappelmarmelade en de aardse smaak van de walnoten. 

Han Hidalgo 

Fotografie: Han Hidalgo  Biercuisine  ………. …..………………….   …………                              

www.biercuisine.nl 
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AGENDA 
 
7-8 maart 2020 – Merksplas (B) 

Hoppe Craft Beer Festival, De Kolonie 

 

10-11 maart 2020 – Leiden 

Leven in de brouwerij, Stadsgehoorzaal,  

 

28 maart 2020 - Breda 

Open brouwdag Brouwgilde Breda, Speelhuislaan 175, 4815 CD, 13-19 uur. 

 

28 maart 2020 – Ouddorp 

Ouddorps Bierfestival, Zalencentrum Dorpstienden, 15-22 uur. 

 

2-3-4-5 april 2020 – Utrecht 

Streekbierfestival Utrecht 

 

3-4-5 april 2010 – Breda 

Hop On Hop Off festival, Kunstijsbaan 

 

5 april 2020 – Rotterdam 

Oak Ages Festival, Stadsbrouwerij De Pelgrim 

 

19 april 2020 – Zundert 

Bierfestival Zundert, Café-zaal Het Wapen van Zundert, 13-19 uur. 
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RECEPT VAN DE MAAND 
 

Summer Ale 

Een zomerbier zoals door Randy Mosher beschreven in zijn boek 

“Radical Brewing”. Het is een bier geschikt voor een Engelse 

vroege zomerdag. Denk roodharige krijtwitte wezens op een strand 

in een bleek zonnetje waar zich de eerste 

verbrandingsverschijnselen voordoen.  

Ingrediënten voor 20 liter 

Pale mout Maris Otter                                                                     2800 gram 

Pilsmout                                                                                          1800 gram 

Tarwemout                                                                                        500 gram 

Suiker bruine kandij                                                                         500 gram 

Hop Fuggles of Styrian Goldings 5,5% ,                        72gram   60 minuten 

Hop East Kent Goldings 5.5%                                       58gram     5 minuten 

Gekonfijte gember                                                             8 gram   5minuten 

Koriander                                                                         2.5 gram 5 minuten 

Gist  Engelse Ale gist bijvoorbeeld Wyeast 1099 Withbread Ale 

Het begin SG is  1065 IBU rond de 53 

Maischen op 67  graden voor 60 minuten, 10 minuten op 78 graden. Koken 1 uur.  

 

HET VOLGENDE NUMMER 
 

Kopij voor het nummer van april -geprint, gemaild of leesbaar met de hand geschreven- dient uiterlijk 19 maart 

2020 bij de redactie te zijn. 
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