BIERGIDS

DOEL
VAN DEZE BIERGIDS
Er bestaan in de bierwereld heel wat
bierklassificaties. De meeste maken
hierbij gebruik van locatie en/of bierstijl
en komen zo tot veel klinkende namen
als American IPA, Russian Imperial
Stout, Belgian Strong Blonde Ale enz. Er
bestaan ondertussen al meer dan 200
bierstijlen.
Omdat wij ons tijdens onze tastings
beperken tot de Belgische bieren en
om ons publiek op een overzichtelijke
manier te laten kennismaken met het
bierlandschap, hebben wij de bieren onderverdeeld in tien grote “bierfamilies”.
De families zijn in sommige gevallen
gebaseerd op andere, reeds bestaande
indelingen van Belgische bieren.
We beweren niet dat je alle bieren die je
in deze families zal proeven lekker zal
vinden, of dat elk bier in elke familie
hetzelfde smaakt. Wel hopen we ergens
een aanzet te geven tot een bredere kennis van de stijlen die je wel en niet lekker
vindt, zodat je na deze tasting zelf verder
op “expeditie” kan gaan en dat je bij een
volgend bezoek aan de supermarkt of
de drankenhandelaar makkelijker weet
welke bieren wellicht bij jou in de smaak
zullen vallen.

Bij elk van de tien bierfamilies die we
opsommen en bespreken in deze gids,
hebben we een lijstje gevoegd van bieren die volgens ons representatief zijn
voor deze familie. Elk van deze bieren is
gebrouwen met veel liefde en vakmanschap, wat resulteert in smaakvolle,
gebalanceerde bieren, die je zeker eens
moet geproefd hebben.
We wensen je een aangename avond en
veel proefplezier toe!
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HOE BIER PROEVEN?
— KIJKEN —
Kleur, helderheid, schuim

—RUIKEN —
• Primaire (bij uitschenken) en secundaire geuren
(bij opwarming) detecteren
• Geuren waarnemen:
 Afkomstig van de mout (bvb. koffie, graan, caramel,
rook, chocolade, …)
 Afkomstig van de hop (bvb. citrus, kruidig, gras, hars,
fris fruitig, …)
 Afkomstig van de gist (bvb. gerijpt fruit, bloemig,
kruidig, …)
 ‘Foute’ geuren (soms bedoeld!): zurig, karton, kaas,
gekookte groenten, zwavel, …

—PROEVEN —
Bier in alle ‘uithoeken’ van de mond brengen,
even op de tong laten rusten en doorslikken
• SMAAK bitter, zoet, zuur, zout, umami
• AROMA geuren die tijdens het drinken met de neus
worden waargenomen
• AFDRONK (nasmaak) scherp, bitter, zurig, …

SMAAKWAAIER

DE TIEN
QUEENS OF HOPBIERFAMILIES
1. Witbieren en saisons
2. Lichte blonde bieren
3. Zoete, amberkleurige bieren
4. Sterke blonde bieren
5. Hoppige/bittere bieren
6. Lichte bruine bieren
7. Zware bruine bieren
8. Gebrande bieren
9. Zurige bieren
10. Creatieve bieren

In de volgende hoofdstukken krijg je telkens een klein woordje uitleg
over de families en de diverse stijlen die ertoe behoren. We kunnen per
familie niet alle bierstijlen behandelen die eronder (kunnen) vallen,
dus we beperken ons tot de belangrijkste.
Naast een woordje uitleg krijg je ook een lijstje van bieren die,
als je deze stijl tijdens de tasting wel lekker vond, misschien
ook eens kan proberen. We hebben de bieren alfabetisch
gerangschikt, om zo een neutraal mogelijk
overzicht te geven.

01 Witbieren en saisons
SAISONBIEREN werden oorspronkelijk
gebrouwen in de wintermaanden om
tijdens het volgende oogstseizoen
geconsumeerd te worden door de
vele seizoensarbeiders die op het land
werkten. Het bier vindt zijn oorsprong
in de provincie Henegouwen. In NoordFrankrijk worden saisons 'bieres de
garde' genoemd. Het zijn goudblonde
tot amberkleurige bieren, goed gehopt
en gekruid, droog en dorstlessend en
met een alcoholpercentage van 5 à 6,5 %.

WITBIEREN, ook wel tarwebieren
genoemd, zijn eveneens lichte bieren
(alc. 5 à 6 %) gebrouwen met gerstemout
en ongemoute tarwe en zijn meestal
troebel (ongefilterd).
In België kenmerken deze bieren
zich door het gebruik van koriander en sinaas-/
citrusschillen.

De Belgische saisonbrouwers stelden
zelf een aantal criteria op waaraan het
bier moet voldoen om de naam 'saison'
te dragen.

Probe er eens…
• Blanche de Namur (du Bocq)
• Blanche des Neiges (Huyghe)
• Poppolou (Anders i.o.v. Café
‘t Manuscript)
• Saison de Dottignies (De Ranke)
• Saison D'Erpe Mere
(De Glazen Toren)
• Saison Dupont / Dupont
Biologique (Dupont)
• St. Bernardus witbier

(St. Bernardus)
• St. Feuillien Saison
(St. Feuillien)
• Struise Witte (Struise Brouwers)
• Urthel Saisonnière (De
Koningshoeven i.o.v. Urthel)
• Vedett Extra White (Duvel
Moortgat)
• Waardams Wit (Stokhove)

02 Lichte blonde bieren
Lichte blonde bieren kenmerken zich
door hun goudblonde kleur en hun
licht alcoholpercentage. Het bier wordt
meestal gebrouwen met lichte moutsoorten die weinig smaak produceren.
De smaak van het bier is daarom voornamelijk afkomstig van de hop en de
gist.
Het alcoholpercentage van deze bieren
schommelt meestal tussen 6 à 7,5 %.
Deze bieren kunnen zeer uiteenlopend
zijn van smaak, van licht bitter tot zeer
kruidig.

Probe er eens…
• Averbode (Huyghe)
• Blonde Betsy (Brouwerij Dilewyns
voor Blonde Betsy vzw)
• Brugse Zot blond (Halve Maan)
• Chouffe Soleil
(Brasserie d’Achouffe)
• Cuvée des Trolls (Dubuisson)
• Ename Blond (Roman)
• Fientje (Brouwerij Danny)
• Noblesse (Dochter van de
Korenaar)
• Paljas Blond (Anders i.o.v.

Henricus)
• Spijker (Haeckse Brouwers)
• Ter Dolen Blond (Kasteelbrouwerij
De Dool)
• Tongerlo Blond (Haacht)
• Triporteur from Heaven
(Anders i.o.v. BOMBrewery)
• Troubadour Blond
(The Musketeers)
• Vicaris Quinto (Dilewyns)
• Waardams Blond (Stokhove)

03 Zoete, amberkleurige bieren
De zoete amberbieren zijn een ietwat
speciale familie, omdat ze eigenlijk een
restfamilie zijn van bieren die tot geen
enkele andere familie behoren. Het
zijn bieren die vernoemd worden naar
hun kleur, nl. een speciaal koperkleurig lichtbruin, dat verkregen wordt door
het gebruik van specifieke mouten, in
de meeste gevallen ‘Speciale Belge’mout. Een gedeelte van de gerst in deze
mout is wat zwaarder gebrand en geeft

de typische kleurstoffen van dit bier af.
Deze moutsoorten zorgen ook voor een
intense, moutige smaak die over het algemeen zoet, kruidig en karamelachtig
smaakt.
Omdat deze stijl steeds minder en minder gedronken wordt en slechts een
klein segment van de Belgische bieren
tot deze stijl behoren, wordt ze bij onze
tastings buiten beschouwing gelaten.

Probe er eens…
• De Koninck APA (De Koninck)
• Gouden Carolus Ambrio
(Het Anker)
• Hof Ten Doormaal Amber
(Hof ten Dormaal)
• Kwak (Bosteels)
• La Divine (Silly)
• Palm (Palm)
• Troubadour Spéciale
(The Musketeers)
• Wolf 9 (Lupus)

04 Zware blonde bieren
Zware blonde bieren zijn een typisch
Belgische stijl. Ze werden ontwikkeld
omdat de vraag naar blond, smaakvol
bier bleef stijgen. Het bekendste voorbeeld van deze stijl is Duvel.
Tripels zijn zware bieren (veelal blond,
maar dit hoeft strikt gezien niet) gebrouwen in navolging van de in 1934 ontstane tripel in de brouwerij van Westmalle.
De naam verwijst naar de trappistentraditie, maar tegenwoordig worden ook

Probe er eens…

andere brouwerijen
tripels gebrouwen.
Tripels hebben een
alcoholpercentage
van 8 % en meer.
De grens tussen
een tripel en een
zwaar blond bier
is zeer moeilijk te
trekken.

ZWAAR BLOND

TRIPEL

• Augustijn Grand Cru
(Van Steenberghe)
• Delirium Tremens (Huyghe)
• De Poes (De Poes)
• Duvel (Duvel Moortgat)
• Gouden Arend 125 (De Ryck)
• Gouden Carolus Cuvée van
de Keizer Rood (Het Anker)
• Hopus (Lefebvre)
• La Guillotine (Huyghe)
• Moinette Blonde (Dupont)
• Omer (Vander Ghinste)
• Tongerlo Prior (Haacht)
• Vicaris Tripel / Vicaris Lustrum
(Dilewyns)

• Chimay Triple (Chimay)
• Gouden Carolus Tripel (Het Anker)
• Jessenhofke TRPL
(Proefbrouwerij i.o.v. Jessenhofke)
• La Corne Triple (d’Ebly)
• Straffe Hendrik Tripel
(De Halve Maan)
• Ter Dolen Tripel (Ter Dolen)
• Tripel Karmeliet (Bosteels)
• Vicaris Tripel (Dilewyns)
• Waardamse Tripel (Stokhove)
• Westmalle Tripel (Westmalle)
• Zeezuiper (De Scheldebrouwerij)

05 Hoppige/bittere bieren
Zoals de naam al verraadt, zijn de bieren
uit deze familie vooral gekenmerkt door
een hoge hoeveelheid gebruikte hop tijdens of na het brouwproces, wat resulteert in een bitter smakend bier. Indien
hop wordt toegevoegd na het eigenlijke
brouwen spreken we van dry-hopping.
Onder deze familie is de bierstijl India
Pale Ale (IPA) een van de grootste en
bekendste. De stijl is meer dan 175 jaar
oud en ontstond in Groot-Brittannië.
India behoorde toen tot de Britse kolonies, maar had niet het juiste klimaat om

bier te brouwen. Het bier werd daarom
per boot vanuit Groot-Brittannië tot in
India vervoerd,
maar er werd
extra hop aan
toegevoegd
om ervoor te
zorgen
dat
het bier langer bewaard
kon blijven.

Probe er eens…
HOPPIGE BIEREN

• De Maeght van Gottem
(Sint Canarus)
• Femme Fatale (De Leite)
• Hommelbier (Van Eecke)
• Martin’s IPA (Martin’s)
• Orval (Orval)
• Palm Hop Select (Palm)
• XX Bitter (De Ranke)

IPA

• Belle-Fleur (Dochter van de
Korenaar)
• Crime Passionel (Dochter van de

Korenaar)
• Golden Tricky (Brouwers Verzet)
• Houblon Chouffe (Brasserie
d’Achouffe)
• Noblesse Extra
(Dochter van de Korenaar)
• Taras Boulba (De Ranke voor
Brasserie de la Senne)
• Troubadour Magma
(The Musketeers)
Hop-it
Urthel
•
(De Koningshoeven i.o.v. Urthel)
• Valeir Extra (Contreras)
• Vedett IPA (Duvel Moortgat)

06 Lichte bruine bieren
De meeste bieren van deze familie behoren tot de zgn. “dubbels”: midden- tot
donkerbruine bieren met een lager alcoholpercentage dan tripel (meestal 7 à
8 %). Door het gebruik van meer donkere moutsoorten kunnen in deze bieren,
alsook bij de donkere zware bieren en
de zwarte, gebrande bieren (zie verder)
vaak smaken en aroma’s van gedroogd
fruit, chocolade, koffie, zoethout en karamel voorkomen.

Probe er eens…
Achel bruin (Achel)
Arend Dubbel (De Ryck)
Brugse Zot Bruin (De Halve Maan)
Chimay rood (Chimay)
Gouden Carolus Classic
(Het Anker)
• Rochefort 6 (Rochefort)
•
•
•
•
•

• Sarne Bruin (Sarne)
• St Bernardus Prior 8
(St Bernardus)
• Waardamse Dubbel (Stokhove)
• Westmalle Dubbel (Westmalle)
• Westvleteren 8 (Sint Sixtus)

07 Zware bruine bieren
De 'heavy' versie van de bruine bieren
bevat meer alcohol, soms tot meer dan
10 %. Er worden meer ingrediënten,
voornamelijk meer mout, gebruikt dan
in andere biersoorten, wat deze bieren
een unieke 'body' geeft.
Er wordt soms ook verwezen naar de
term gerstewijn (barley wine) bij zware
bruine bieren van meer dan 10 % alcohol met een romige, moutige smaak en
een volle body en een “warm” alcoholgevoel.
De meeste bruine trappistenbieren vallen onder deze categorie. Trappisten
zijn bieren die door specifieke monniken
van de orde der cisterciënzers wordt gebrouwen. Het bier moet aan een aantal
voorwaarden voldoen om de naam en
logo 'trappist' te mogen dragen: het
bier moet binnen de muren of in de onmiddellijke nabijheid ervan gebrouwen
worden, door of onder toezicht van de
kloostergemeenschap en de opbrengsten worden gebruikt voor het onderhoud van het klooster en de monniken.
Eventuele winst dient aan goede doelen
te worden geschonken.

Wereldwijd zijn er 11 trappistenbrouwerjien:
• 6 in België:
Achel, Chimay, Orval, Rochefort,
Westmalle en Westvleteren
• 2 in Nederland: La Trappe en
Zundert
• 1 in Oostenrijk: Engelszell
• 1 in Italië: Tre Fontane
• 1 in de USA: Spencer
Sinds juni 2011 brengt ook een Franse
abdij een trappistenbier op de markt:
Mont des Cats. Dit krijgt echter niet het
logo "Authentic Trappist Product" omdat het niet ter plaatse maar bij Chimay
wordt gebrouwen.

Probe er eens…
• Chimay Blauw (Chimay)
• Gulden Draak 9000 Quadrupel
(Van Steenberge)
• Prearis Quadrupel (Vliegende
Paard brouwers)
• Rochefort 10 (Rochefort)
• St Bernardus Abt 12
(St Bernardus)
• Straffe Hendrik Quadrupel
(De Halve Maan)
• Westvleteren 12 (Sint Sixtus)

08 Gebrande bieren
Onder de familie van de zwarte, gebrande bieren behoren een aantal bierstijlen,
die elk 1 ding gemeen hebben: ze maken gebruik van donkere moutsoorten
zoals chocolademout en (al dan niet
ontbitterde) zwarte mout. Tot deze familie behoren o.a.

danken hebben aan het gebruik van
gerookte moutsoorten

• DE STOUTS een van oorsprong Britse
stijl gekenmerkt door bieren met een
branderige, bittere smaak. De stijl
werd vooral bekend gemaakt door de
Ierse brouwer Guinness
• DE PORTERS donker type bieren,
iets lichter dan stout en eveneens
afkomstig uit Groot-Brittanië
• DE ROOKBIEREN bieren origineel
afkomstig uit de streek van Bamberg
(D), die hun specifieke smaak te

Probe er eens…
• Buffalo Stout (Vanden Bossche)
• Black Albert (Struise Brouwers)
• Bravoure (Dochter van de
Korenaar)
• Charbon (Dochter van de
Korenaar)

• Charbon smoked vanilla stout
(Dochter van de Korenaar)
• Kleveretien (Het Nest)
• Pannepot (Struise Brouwers)
• Zipacna (Totem Brewery)

09 Zurige bieren
Een vrij grote familie bieren die 1 ding
gemeen hebben: hun smaak is over het
algemeen (erg) zurig. Onder deze familie behoren o.a. de lambiekbieren en de
roodbruine bieren.
LAMBIEK is een streekbier uit de Zennevallei (de streek rond Brussel) en is
uniek omdat het bier ontstaat door een
spontane gisting met wilde gisten uit de
buitenlucht. Daarna rijpt het in eikenhouten vaten. Lambiek is wellicht rond
1300 ontstaan en is daarmee wellicht de
oudste nog bestaande bierstijl. Lambiek
kan puur gedronken worden, maar dient
meestal als basis voor geuze (bier waarbij jonge en oude lambiek versneden
worden), kriekenlambiek (toevoeging
van zure kersen) of faro (toevoeging van
kandijsuiker).
ROODBRUINE BIEREN, ook wel (West-)
Vlaams roodbruin, Vlaams Rood of Oud
Bruin genoemd, zijn bieren van gemengde gisting, wat betekent dat het
bier een (bedoelde) melkzuurinfectie
ondergaat. Veel hedendaagse, commerciële varianten worden verkregen door
jong bier te versnijden met ouder, zuurder bier dat heeft liggen rijpen op grote

eikenhouten vaten, die foeders worden
genoemd. Vandaar dat men soms ook
spreekt van foederbier. Deze zurige bieren lenen zich, net als de lambiekbieren
en de witbieren, uitstekend als basis
voor fruitbier.

Probe er eens…
LAMBIEKBIEREN

• 3 Fonteinen Oude Kriek / Oude
Geuze Golden Blend( 3 Fonteinen)
• De Cam Oude Lambiek / Oude
Kriek (De Cam)
• Horal’s Oude Geuze Megablend
• Moriau Oude Geuze (Moriau)
• Timmermans Oude Kriek
(Timmermans)

ROODBRUINE BIEREN

• Bourgogne des Flandres bruin
(Timmermans)
• Cuvée des Jacobins (Bockor)
• Duchesse de Bourgogne
(Verhaeghe)
• Ichtegems Oud Bruin / Ichtegems
Grand Cru (Strubbe)
ns Goudenband (Liefmans)
Liefma
•
• Liefmans Kriek-brut (Liefmans)
• Rodenbach Grand Cru/
Rodenbach Vintage (Rodenbach)
• Rodenbach Caractere Rouge
(Rodenbach)
• VanderGhinste oud bruin (Vander
Ghinste)

10 Creatieve bieren
Dit zijn bieren die qua smaak en/of aroma moeilijk te categoriseren zijn onder
een andere bierfamilie. Ze hebben 1
belangrijk kenmerk gemeen, namelijk
dat ze het product zijn van steeds meer
creatieve en gedurfde brouwprocessen,
die geheel nieuwe bieren of op reeds bestaande bieren geïnspireerd zijn.
De voorbije jaren zijn enkele experimentele technieken tot stand gekomen, met
biersoorten die steeds meer aan populariteit winnen. Een aantal voorbeelden:
• 'OAK AGED' BIEREN bieren die
verschillende maanden rijpen in
gebruikte eiken vaten van o.a.
whiskey, porto, wijn, … en zo een zeer
aparte smaak verkrijgen
• INFUSIEBIEREN waarbij (al dan niet
alcholische) dranken, zoals wijn,

whiskey,
koffie, … bij het bier worden gevoegd
• 'BRUT' BIEREN aperitief- of
digestiefbieren die het proces van
een champagnewijn doorlopen …
Omdat dit ons te ver zou leiden, wordt
ook deze bierfamilie tijdens onze tastings buiten beschouwing gelaten.

Probe er eens…
• Cornet Oaked (Palm)
• Delvaux Speciaal Blond
(De Kroon)
• Deus (Bosteels)
• Embrasse Peated Oak Aged
(Dochter van de Korenaar)
• Gouden Carolus Indulgence

(Het Anker)
• Malheur Brut & Dark Brut
(De Landtsheer)
• Pannepot Reserva
(De Struise Brouwers)
• Straffe Hendrik Heritage
(De Halve Maan)

WAAR VIND IK
DEZE BIEREN?
Toegegeven, niet alle bieren in deze gids
zijn makkelijk te vinden. Toch kun je al
redelijk ver geraken in bepaalde supermarkten: Colruyt, Carrefour en Delhaize
hebben al aanzienlijk wat bieren, maar
ook Lidl en Albert Heijn kunnen al wel
eens verrassen met hun gamma. De

beste manier om aan interessante biertjes te geraken is echter een bezoekje
aan een drankenhandelaar die in bieren
gespecialiseerd is. Hieronder vind je een
overzicht van een aantal drankenhandelaars met een ruim, interessant gamma,
opgesomd per provincie:
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- West-Vlaanderen -

- Limburg -

01 ’t Koelschip (Oostende)

15 Prik & Tik Marlou (Zonhoven)

02 Bierhalle Deconinck (Vichte)

16 Ad Fundum (Sint-Truiden)

03 Drankencentrale Rotsaert (Zedelgem)

17 Famous Belgian Beer Shop (Lommel)

04 Prik & Tik - Vandewoude (Pervijze-

Diksmuide)
05 Prik & Tik - Drankencentrale Traen (Sijsele)
06 Huis Maria (Ruiselede)

- Oost-Vlaanderen 07 Dranken Geers (Oostakker)

- Vlaams-Brabant 18 QVID (Huldenberg)
19 De Bierschuur (Dilbeek)

- Wallonië -

08 De Hopduvel (Gent)

20 Vanuxeem (Ploegsteert)

09 Drinks4u (Deinze)

21 Balleux (Beauraing)

- Antwerpen -

- Nederland -

10 Prik & Tik Baelus (Arendonk)

22 Verrukkelijk Limburg & The Hoppy

11 Wijnegemse Drankenhal (Wijnegem)
12 DNW Dranken & QualiDrinks

(Mechelen)
13 Prik & Tik Thys (Duffel)

Brothers (Maastricht)
23 De Zythotheek (Valkenburg)
24 Mitra Slijterij M. Van Bergen

(Eindhoven)

14 Drankenpaleis Plus (Lier)

Online bier bestellen kan natuurlijk ook, reken wel dat ze dan meestal een pak
duurder zijn:
www.thebeershop.be
www.debierschuur.be

www.bestbeersfrombelgium.eu
www.bierkopen.be

Je kan uiteraard ook bier via ons bestellen of genieten van de Queens of Hopbierpakketten! Bestel een kennismakingspakket met 1 bier van elke bierfamilie, een uitgebreid assortiment binnen 1 of meerdere bierfamilies, een trappistenpakket of een pakket op maat, mogelijk in verschillende formaten. Meer info
vind je op onze website www.queensofhop.be.

GUIDING YOU TROUGH
THE KINGDOM OF BEER

- WWW.QUEENSOFHOP.BE -

