La Tournée Belge: 66 bieren uit 11 provincies
De Leuvense Biertherapeuten organiseren voor de negende maal hun bierproeffestival. Iedere
biernieuwsgierige of zytholoog is welkom op 20 maart 2010 van 12 uur tot middernacht in Taverne "Stille
Waters" in het Provinciedomein van Kessel-Lo. Daar zal u kunnen genieten van een uitzonderlijke selectie
van wat de Belgische BierCultuur (met een hoofdletter) momenteel te bieden heeft.
Toen, in het begin van het jaar, de staking bij AB-Inbev er voor zorgde dat bepaalde bieren minder
voorradig waren, was het net alsof het land zonder bier ging vallen. Iedere dag werd een update gegeven
over het aantal vaten in de cafés en het aantal bakken in de grootwarenhuizen. Kortom, het was grote
paniek in de wereld van het bier. België, het land van het bier, dreigde zonder bier te vallen.
Gelukkig is dit niet waar. België telt meer brouwerijen dan enkel de grootste brouwerij van de wereld.
Volgens ons laatste overzicht, tellen we 131 brouwerijen en 38 bierfirma’s. Bierfirma’s zijn firma’s die hun
bier laten brouwen bij een brouwerij volgens een (eigen) recept.

La Tournée Belge
Met het thema van dit jaar, “La Tournée Belge”, doen we een grote rondrit langsheen alle 11 Belgische
provincies. Uit iedere provincie hebben we nieuwe bieren of echte klassiekers gekozen. Het resultaat is
een lijst van 66 bieren, waarvan 23 nieuwe bieren, pas uitgekomen na onze vorige editie.

West-Vlaanderen: Speciale mensen, speciale bieren
West-Vlaanderen telt momenteel 23 brouwerijen en bierfirma’s (= brouwerij die hun bier ergens anders
laat brouwen). Een typisch bier uit West-Vlaanderen is Oud Bruin. Van dit type bier serveren we 2
soorten: Rodenbach Grand Cru uit 2000 in grote flessen en Duchesse de Bourgogne van Brouwerij
Verhaeghe.
Daarnaast huisvest West-Vlaanderen “De Struise Brouwers”, uitgeroepen in 2008 tot de beste brouwers
ter wereld. Jarenlang gebrouwen als bierfirma bij Deca in Woesten, maar sinds kort de trotse eigenaars
van een eigen brouwerijtje in de oude meisjesschool van Oost-Vleteren. Van deze brouwerij serveren we
Pipedream, een samenwerking tussen De Struise Brouwers, PipeWorks Brewing Company uit Chicago en
Brouwerij Alvinne uit Heule.
Van brouwerij Alvinne serveren we Melchior Oak Aged Macmyra Barrel, een bier dat 6 maand gerijpt
heeft op whiskyvaten van Macmyra, de eerste whisky-stokerij van Zweden.
De Nieuwe Onderneemster van het Jaar (een wedstrijd van BNP Paribas Fortis en Nina) is Gudrun
Vandoorne, de brouwster van Brouwerij ’t Gaverhopke uit Waregem. Natuurlijk serveren we ook een bier
van deze brouwerij, de Zingende Blondine.
Andere bieren uit die provincie zijn Oerbier, Enfant Terriple, Cuerna, Keyte Oosténdse Dobbel Tripel en
Hommelbier.

Oost-Vlaanderen: Klassiekers
Oost-Vlaanderen was lange tijd de provincie met de meeste aantal brouwerijen (27), maar deze eer
moeten ze sinds kort geven aan een andere provincie.
We serveren echte klassiekers zoals Witkap Stimulo en Tripel Karmeliet, vorig jaar nog uitgeroepen tot
beste bier ter wereld in zijn categorie. Maar we serveren ook Belle Cies van Brouwerij de Tseut uit OostEeklo. Het unieke aan dit bier is dat iedere fles een hopbel bevat.
Nog een ander, nieuw bier is Toria Tripel van de Hoevebrouwers.
We zijn ook in geslaagd om een vat “Witches Brew” terug naar Belgie te halen. Dit is een bier, speciaal
gebrouwen door Brouwerij Vansteenberge voor een café uit Californie.
Andere bieren uit deze provincie zijn Waase Wolf, Buffalo Belgian Bitter, Toria Tripel en Guido.

Antwerpen: Van alles wat
Antwerpen telt 18 brouwerijen en bierfirma’s. Uit deze provincie serveren we Embrasse, een bier van
brouwerij “De Dochter van de Korenaar”. Van de Scheldebrouwers serveren we Straffen Toeback. Dat bier
heeft echter niet te maken met bepaalde bekende figuren uit de Leuvense politiek.
Van Het Anker uit Mechelen serveren we Hopsinjoor. En natuurlijk mag Duvel niet ontbreken. Iedereen
kent ondertussen wel dit bier, daarom serveren we Groene Duvel, iets minder straf maar even lekker.
Andere bieren uit deze provincie zijn Hofblues en Westmalle Tripel.

Limburg: Klein maar Fijn
Limburg heeft het minste aantal brouwerijen en bierfirma’s van Vlaanderen, slechts 8.
We serveren Itters bruin van brouwerij Sint-Jozef als tafelbier. De Leuvense Biertherapeuten blijven
overtuigd dat tafelbier een gezond alternatief is voor frisdranken voor zowel kinderen als volwassenen.
Daarom ook dat dit bier lager geprijsd is dan frisdranken.
We serveren daarnaast ook 2 kriekbieren, Kriek Ter Dolen, de enige abdijkriek en Rick’s Abesse, een bier
uit Voeren. Voor deze laatste werd gebruik gemaakt van het speciale kersenras “Abbesse de Mouland”,
een zoete kers die in de Voerstreek wordt geteeld.
Nog minder bekende bieren uit Limburg zijn het Koolputtersbier uit Beringen en de Chokier uit Gingelom,
genoemd naar het eerste “staatshoofd” van België, Erasme Louis Surlet de Chokier. Toen hij verkozen
was, was het prille België in een crisis. In dit klimaat vervulde Surlet zijn grondwettelijke functie op uiterst
voorzichtige en minimalistische wijze, uit respect voor de grondwet volgens de enen, uit onbekwaamheid
volgens de anderen.…
Op de valreep van de winter schenken we het nieuwe winterbier van Brouwerij Kerkom: Winterkoninkske
Grand Cru, een van de sterkste bieren van het moment in België.
Daarnaast serveren we ook Zonderik Bruin, een nieuw bier uit Zonhoven.

Vlaams-Brabant: Splitsing noodzakelijk
Lange tijd was Vlaams-Brabant de provincie met de grootste brouwerij. Sinds kort is het ook de provincie
met het meeste aantal brouwerijen, namelijk 28. Vroeger was onze provincie de graanschuur van Belgie.
Daarom zijn er ook twee typische biersorten in Vlaams-brabant: Witbier en geuze, beide gemaakt met
tarwe dat hier overvloedig aanwezig was.
Omdat de keuze zo groot was, hebben we beslist om eigenhandig te splitsen. Vandaar onze 11 provincies.
We hebben echter niet gekozen voor splitsing van BHV, maar wel een splitsing tussen BHV en Leuven.

Brussel-Halle-Vilvoorde: Bieren met smaak
B-H-V staat vooral bekend voor zijn Oude Geuze, een typisch bier uit het Pajottenland en Brussel. Daarvan
schenken we Cuvee St-Gillois van Cantillon uit Brussel en Oud Beersel uit Beersel.
Uit Brussel zelf komen de bieren van Brasserie de la Senne: Stouterik en Taras Boulba, 2 bieren met
enorm veel smaak maar een laag alcoholgehalte.
Als primeur uit de regio is er De Neus van Brouwerij Den Triest. Microbrouwerij Den Triest uit de
Trieststraat in Kapellen o/d Bos bestaat nog maar een jaar. Deze tripel een bier gebrouwen voor de
gemeente Kapellen o/d Bos. De bijnaam voor de Kapellenaar is “De Neus”. Hij zou met de neus in de lucht
wat neerkijken op de rest van de wereld.
Als bio-bier met Ecocert-certificaat serveren we Leireke Boekweit blond, een bier met boekweit, een
weinig gebruikt ingrediënt.

Leuven: De snelst-groeiende bierregio
De afgelopen jaren is het aantal brouwerijen in Leuven en omstreken enorm gegroeid. En allemaal
brengen ze potentiële klassiekers.

Uit de streek van Leuven kan je proeven van heel wat nieuwe bieren die nu al uitgegroeid zijn tot
klassiekers zoals 69 van De Vlier voor de mannen van ’69, Hof Ten Dormaal blond, Wolf 8, Tiense Kweiker
Tripel (waarvan de opbrengst naar de Cliniclowns in Tienen gaat) en Alpaïde. Deze laatste schenken we
van het vat.
En uit Scherpenheuvel schenken we Bienvenue de Montaigu van Brouwerij Montaigu
Als absolute primeur stellen we een nieuw bier van een nieuwe brouwerij voor: Tumulus Magna, het
eerste bier van Brouwerij de Kale Ridders, een pas opgerichte brouwerij uit Landen. Dit tarwebier van 9%
is gloednieuw en zal voor de eerste keer geproefd kunnen worden door het grote publiek.

Waals-Brabant: het tegenbeeld van Vlaams-Brabant
Ondertussen zijn we aanbeland in Wallonie. De keuze in Waals-Brabant is beperkt en telt slechts 5
brouwerijen. Compleet het tegenovergestelde van Vlaams-Brabant, de provincie met het meeste aantal
brouwerijen.
Daar serveren we Hopus van Lefebvre en V Cense van Jandrain-Jandrenouille.

Henegouwen: Bier voor alle seizoenen
Henegouwen is vooral bekend voor zijn Saison-bieren. Daarvan serveren we er 2: Saison de Dottignies,
een nieuwe saison van brouwerij De Ranke en Saison Silly van Brasserie de Silly.
Voor de liefhebbers van fruitbier hebben we Pêche Mel Bush, een combinatie van perzik en het sterkste
bier van België. Het is, met zijn 8,5%, een van de sterkste fruitbieren op de markt. Dus zeker geen
limonade.
Een klassieker uit Henegouwen is Hercule van Brasserie Ellezelloise. De naam is gebaseerd op Hercule
Poirot en was jarenlang éen van de weinige stouts in België.

Namen: Heilige bieren
Uit Namen hebben we gekozen voor Rochefort 10, van de trappisten van Rochefort. Van iets kleinere
brouwerijen hebben we gekozen voor Super des Fagnes Blonde van Brasserie des Fagnes en Triple Moine
van Brasserie du Bocq. Die laatste is in Vlaanderen eigenlijk meer bekend als Deugniet.

Luxemburg: Tradities
Luxemburg is vertegenwoordigd door La Mère Superieure van Brasserie Millevertus en door Orval. En
natuurlijk mag Achouffe niet ontbreken. Ditmaal zijn ze aanwezig met hun Houblon Chouffe.
En we hebben ook La Trouffette Blonde van de verleden jaar opgerichtte Brasserie de Bastogne. Het bier
is genoemd naar het folkloristische familie Trouffet. In de dertiende eeuw had een familielid van Trouffet
immers de stad verraden, zodat de Luikenaars konden binnenvallen. Nu wordt nog steeds één van de
reuzen van de stad Bastogne genoemd naar Trouffet.

Luik: Straffe bieren
Luik wordt onderandere vertegenwoordigd door Radermacher Ambrée, een huwelijk tussen 2 typische
Belgische producten: Peket uit Luik en Belgisch bier van Brasserie Val-Dieu. Daarnaast serveren we ook
Joup van Brasserie Grain d’Orge. In Hombourg bestond al sinds eeuwen een schuttersvereniging St. Brice.
Ze hielden zich vooral bezig met het organiseren van feesten. Op en dag was een priester echter niet
tevreden hoe ze een houten beeld van de Maagd droegen en richtte uit frustratie een nieuw
broederschap op, de vereniging St. Joseph. Sindsdien in het dorp verdeeld in “Brice” en “Joup”.
Daarnaast serveren we ook Black van Brasserie Bellevaux, een bijna zwart bier.

Praktisch
Het bierproeffestival vindt plaats op zaterdag 21 maart van 12u tot 24u in Taverne “Stille waters” op het
Provinciedomein te Kessel-Lo. Toegang is gratis.
U kunt ons bierfestival vergelijken met een heel groot café met een uitgebreide bierkaart waarop 66
bieren zijn terug te vinden. Om iedereen wat gemakkelijker te maken is er een boekje voorzien met een
korte uitleg gegeven over het alcoholgehalte, de smaak, de kleur en het type. De bieren worden uiteraard
in de watten gelegd om ze in optimale omstandigheden te kunnen serveren. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van neutrale glazen van het Breughel-type.
Elke bierliefhebber, groot of klein, zal zeker zijn gading vinden. Het is een uitstap waarop iedereen wat
lekkers kan degusteren. En bij een natje hoort een droogje. Dit jaar staan er opnieuw een aantal
smakelijke biergerechten op de kaart.
Ook dit jaar hebben we weer een prachtige biertombola. Het is altijd prijs. De opbrengst gaat integraal
naar het Goede Doel van onze zustervereniging “De Heikantse Bierliefhebbers uit Berlaar-Heikant. Het
Goede Doel dit jaar is “De Wissel” uit Leuven (www.wissel.be).
“De Wissel” is een begeleidingshuis in de bijzondere jeugdzorg in het Leuvense voor meisjes tussen de 14
en 21 jaar. De meisjes die in de gebouwen wonen van de Wissel noemen we de bewoners, de begeleiders
de medebewoners. Sommige meisjes verblijven in studio's in de stad, anderen thuis.
De Wissel is een kleinschalig residentieel begeleidingshuis voor meisjes van 14 tot 21 jaar. Het centrum
bevindt zich op de ring van Leuven, in drie rijhuizen van drie verdiepingen en een achterhuis met tuin.
De Wissel heeft als Voorziening Categorie 1 bis een erkenning voor de begeleiding van 25 meisjes,
waarvan 6 meisjes op BZW. In het kader van het Project Ervaringsleren verblijven er 1 à 2 meisjes op
zorgboerderijen in Kempen - Limburg.

Organisatie
Het bierfestival is een organisatie van “De Leuvense Biertherapeuten” VZW, lid van de confederatie
Zythos vzw. De Leuvense Biertherapeuten vzw organiseert proeverijen, acties, lezingen en een festival
rond Belgisch Bier. Meer informatie over de bieren, het bierproeffestival of de vereniging is verkrijgbaar
op de website van de Leuvense Biertherapeuten (www.lbt.be)
Namens De Leuvense Biertherapeuten
Voorzitter: Steven Vermoere: +32 (495) 244566
Luc Smekens +32 (474)253733

De volledige lijst 1
Provincie
West-Vlaanderen

Bier
Melchior Oak Aged Macmyra Barrel

Firma
Picobrouwerij Alvinne

West-Vlaanderen

Oerbier

De Dolle Brouwers

West-Vlaanderen

Enfant Terriple

Brouwerij De Leite

West-Vlaanderen

Pipe Dream 2010

Microbrouwerij 't Oud Schooltje

West-Vlaanderen

Cuerna

Bierfirma Lupiline

West-Vlaanderen

Rodenbach Grand Cru 75 cl van 2000

Brouwerij Rodenbach

West-Vlaanderen

Keyte Oosténdse Dobbel Tripel

Brouwerij Strubbe

West-Vlaanderen

Hommelbier

Brouwerij Van Eecke

West-Vlaanderen

Duchesse de Bourgogne

Brouwerij Verhaeghe

West-Vlaanderen

Zingende Blondine

Brouwerij 't Gaverhopke

Oost-Vlaanderen

Waase Wolf

Brouwerij Boelens

Oost-Vlaanderen

Tripel Karmeliet

Brouwerij Bosteels

Oost-Vlaanderen

Buffalo Belgian Bitter

Van Den Bossche

Oost-Vlaanderen

Toria Tripel

De Hoevebrouwers

Oost-Vlaanderen

Belle Cies

Brouwerij Den Tseut

Oost-Vlaanderen

Witkap Stimulo

Brouwerij Slaghmuylder

Oost-Vlaanderen

Guido

Brouwerij Smisje

Oost-Vlaanderen

Witches Brew

Brouwerij Van Steenberge

Antwerpen

Embrasse

Brouwerij De Dochter van de Korenaar

Antwerpen

Straffen Toeback

De Scheldebrouwerij

Antwerpen

Duvel Groen

Brouwerij Duvel-Moorgat

Antwerpen

Hopsinjoor

Brouwerij Het Anker

Antwerpen

Hofblues

Hofbrouwerijke

Antwerpen

Westmalle Tripel

Brouwerij van de Abdij der Trappisten

Limburg

Zonderik Dobbel Donker

Bierfirma Zonderik

1

Brouwerij

Nieuw
(Nieuw in 2010)
(Nieuw in 2010)
(Nieuw in 2010)

(Bierfirma: gebrouwen bij Brouwerij De Graal)

(Nieuw in 2009)

(Bierfirma: gebrouwen bij De Proefbrouwerij)

(Nieuw in 2009)
(Nieuw in 2009)

(Nieuw in 2009)
(Nieuw in 2009)

(Bierfirma: gebrouwen bij De Proefbrouwerij)

Het kan gebeuren dat bepaalde bieren niet meer voorradig zijn of vervangen worden door een ander bier, als dit bier nieuw is.

(Nieuw in 2009)

Limburg

Winterkoninkske Grand Cru

Brouwerij Kerkom

(Bierfirma: gebrouwen bij De Proefbrouwerij)

(Nieuw in 2009)

Limburg

Itters Bruin

Brouwerij Sint-Jozef

Limburg

Ter Dolen Kriek

Brouwerij De Dool

Limburg

Koolputtersbier

BBB vof

(Bierfirma: gebrouwen bij De Proefbrouwerij)

Limburg

De Chokier

Regalys

(Bierfirma: gebrouwen bij De Proefbrouwerij)

Limburg

Rick's Abbesse

Rick's Beer

(Bierfirma: gebrouwen bij De Proefbrouwerij)

Brussel-Halle-Vilvoorde

De Neus

Brouwerij De Triest

(Nieuw in 2010)

Brussel-Halle-Vilvoorde

Cuvee St-Gillois

Brouwerij Cantillon

(Nieuw in 2010)

Brussel-Halle-Vilvoorde

Oud Beersel Oude Geuze

Oud Beersel

Brussel-Halle-Vilvoorde

Leireke Boekweit Blond

Brouwerij Guldenboot

(Bierfirma: gebrouwen bij Brouwerij Strubbe)

Brussel-Halle-Vilvoorde

Stouterik

De Zennebrouwerij

(Bierfirma: gebrouwen bij Brouwerij De Ranke)

Brussel-Halle-Vilvoorde

Taras Boulba

De Zennebrouwerij

(Bierfirma: gebrouwen bij Brouwerij De Ranke)

Leuven

69

Brouwerij De Vlier

(Nieuw in 2009)

Leuven

Engel Haver Tripel

Brouwerij Den Engel

(Nieuw in 2009)

Leuven

Hof Ten Dormael Blond

Brouwerij Hof Ten Dormael

(Nieuw in 2009)

Leuven

Loterbol Blond

Brouwerij Loterbol

Leuven

Alpaide

Brouwerij Nieuwhuys

Leuven

Wolf 8

Brouwerij Lupus

(Bierfirma: gebrouwen bij Het Anker)

Leuven

Hector Tripel

Brouwerij Traagwater

(Bierfirma: gebrouwen bij Brouwerij De Graal)

Leuven

Tiense Kweiker Tripel

Promaco Vision

(Bierfirma: gebrouwen bij Den Hopperd)

Leuven

Bienvenue de Montaigu

Brouwerij Montaigu

(Bierfirma: gebrouwen bij t Hofbrouwerijke)

(Nieuw in 2009)

Leuven

Tumulus Magna

De Kale Ridders

(Bierfirma: gebrouwen bij De Proefbrouwerij)

(Nieuw in 2010)

Brabant Wallon

V Cense

Brasserie Jandrain-Jandrenouille

Brabant Wallon

Hopus

Brasserie Lefebvre

Hainaut

Saison de Dottignies

Brouwerij De Ranke

(Nieuw in 2010)

Hainaut

Peche Melbush

Brasserie Dubuisson

(Nieuw in 2009)

Hainaut

Avec Les Bons Voeux

Brasserie Dupont

(Nieuw in 2009)

Hainaut

Saison de Silly

Brasserie de Silly

Hainaut

Hercule

Brasserie Ellezelloise

Namur

Triple Moine

Brasserie du Bocq

Namur

Super des Fagnes Blond

Brasserie des Fagnes

Namur

Rochefort 10

Brasserie de l’Abbaye Notre Dame de Saint-Rémy

Luxembourg

Lupulus

Brasserie Les 3 Fourquets

Luxembourg

La mere superieure

Brasserie Millevertus

Luxembourg

Orval

Brasserie de l’Abbaye Notre Dame d’Orval

Luxembourg

Trouffette Blonde

Brasserie de Bastogne

Luxembourg

Houblon Chouffe

Brasserie Achouffe

Liège

Black

Brasserie Bellevaux

Liège

Joup

Brasserie Grain d'orge

Liège

Radermacher Rader Ambrée

Brasserie Val-Dieu

(Nieuw in 2009)
(Nieuw in 2009)

