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       (Wie proeft… die vindt…)  

 

bijeengesnuffeld deur den Wacho 
             

Alle bierbrieven (archief) te vinden op de site van Jan van Pelt: 

      http://biersites.info/id_wacho.html. 
 
 

Zal eveneens ter inzage liggen in : Huyze Vacas, Kerkstraat 30, Waterland-Oudeman. 
 
Origineel beleveniskaffée gehuisvest in het voormalige gemeentehuis van Waterland-Oudeman, zelf 
gelegen in het gezellige krekengebied.( buurtkroeg - rariteitenkabinet – biertuin) 
 

meer BB- info kan je ook krijgen in eet-biercafé Kroegske, Vijfwegenstraat 35, Emelgem 
 

Bij Debels Trading kunt u terecht voor top tweedehands wagens en bestelwagens. Wij staan garant voor 

kwaliteit voor de juiste prijs....... even Nico bellen..... 0473/520 506 
 

 

Voor allerhande bierinformatie en forum: http://www.belgianbeerboard.com 

 
Deze week, net voor een voetbalvakantie en juist terug voor de “De Oostendse Bierjutterij” (2 juli), 
een paar zeer unieke bieren mogen proeven maar daar hoor of lees je wel over. Een paar 
ontgoochelingen opgelopen betreffende vriendschap en verstandhouding in de bierwereld (maar daar 
houdt de info op) maar swat smaak gaat voorop en daarom doen we het. Veel leesgenot en de 
groenselkes van den Wacho 

 
Nieuwe aanwinsten in Wacho's Proefkotje: 

 

Eindelijk heeft brouwer Koen Hugelier even tijd gevonden om, precies op tijd, de vierde 
van zijn ‘Zeven Zonden’ uit de ketels van Gulden Spoor te bottelen en aan te bieden. En 
wat voor een! Het andere abieritief in de tuin is een Spaanse tegenhanger voor onze 
bouwers Verzet Rebels. Een ‘Epa’, maar o zo goed en zacht. Wie, wat… vlug even nazien 

in bovenstaand adres van mijn proefkotje. Paché 
 

 
BB-Mop 
“ hey, daar zijt ge” zei brouwer Vermeulne “blij je terug te zien. Is de staking gedaan?” 
“Staking? “Vraagt de kelner 
“Was er dan geen staking? Waar bent u dan gebleven n adat dien La Chouffe had besteld!” 

 

 
De verkoop van Bier en Chocolade’ komt op gang. 

 

7 jaar geleden begon bierverteller Geroen Vansteenbrugge zich te verdiepen in de 
combinatie tussen bier en de lekkere praline. Omdat er zo weinig info van de chocolade 
te vinden was naam hij de Waregemse chocolatier Stijn Vanhoutte erbij.  
Na vele degustaties besloot hij zijn ervaringen en combinaties te boek te stellen. Hierbij 
kreeg Geroen de hulp met de kennis van Claudia Delbaere, dokter in de Chocolaterie 

aan de Univ Gent en de wereldvermaarde Cacaoprofessor Koen Dewettinck. De verkoop 

is van start gegaan en naast Geroen zijn de verkopers onder meer Standaard 
Boekhandel, Prik en Tik-drankenhandels, Valentino Chocolatier, Chocolaterie Stijn 
Vanhoutte, Cacaolab. En café ‘Kruiske’ Deerlijk Belgiek…. 
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De keuze van Mel – Abieritiefje van de week 
Met dank aan Bierhalle Deconinck, Bosstraat 37, Vichte 

Quinto (5) – Brouwerij Vicaris Dendermonde. 

 
 

 
Dat Melissa reeds veel van smaak weet is een feit maar 
toch was ze, zoals vele andere bierliefhebbers ooit verrast 
van de tripelsmaak van dit laag alcoholisch bier. De start 
van een nieuwe hype? Ter gelegenheid van de voorstelling 

van de nieuwe brouwerij (2012) zocht Pa Dilewyns en de 
zusjes naar een smaak om het te alcoholische tripel te 
vervangen tijdens de massabijeenkomst. Met als basis 
Vicaris Tripel werd de smaak gevonden en kwam dit zeer 
lekker bier het gamma van Vicaris versterken. De naam 
kreeg verschillende gelinkte betekenissen bij het nummer 5 

met onder meer, huisnummer van de brouwerij, het vijfde 

bier in hun gamma, Quinto wegens hun Italiaanse brouwerij 
en natuurlijk het alc/vol. Staat reeds in mijn Proefkotje 
maar blij het nog eens aangeboden te krijgen. 
 

 

Wacho’s Proefkotje (herproeft): Goudblondje met rijke, romige witte schuimkraag en een sprankelende 
carbonatatie. Bloemig en fruitig hoparoma met passage van een kruidige (koriander, peper) moutervaring. Het 
zachte en licht mondgevoel heeft een mooie balans bij de hop- en moutbitterheid en die dan ook eindigt met een 
zachte, lichtbittere frisse afdronk. Smaakvolle doordrinker. Zeer lekker startbier om een proefavondje mee aan te 

vangen. Licht, fris en heel smaakvol. 

 
De familie Dilewyns slaagden erin om hun hobby te verzilveren en na een leven als 

garage- of keukenbrouwer naar bierfirma, via de Proefbrouwerij een eigen brouwerij op 
te zetten en dus van Grembergen (1999) naar Vlassenhout 5 te Dendermonde te werken 

aan een succesvolle biercarrière waarbij de zusjes ook al met volle goesting hun eigen 
kweek lanceren. Het is nog steeds in volle expansie. Grondlegger van deze opmars was 
broer Marc Dilewyns, die een boek uitbracht over bierigheden in de streek van 
Dendermonde en aan broere, den hobbybrouwer Vincent, vroeg een begeleidend biertje 
te brouwen en zo werd de opmars van Brouwerij Vicaris aangevangen. Gezondheid! 

 
De man van… 2000 is nen Vlamsen usaan. 

Zoals al een tijdje aangekondigd is in de mailbox-verzending van BierBrief de kaap van 2000 
lezers overschreden, momenteel al 2008 verdeeld over 31 verschillende landen. De meesten 
zijn personen die een zaak hebben met Belgische en/of Nederlandse producten. Een tijdje 
geleden vroeg Danny Verbeke, uitbater van ’t Kroegske te Emelgem om een vroegere vriend 

die in Amerika woont in te schrijven voor BierBrief. Zo geschiede het. Twee nieuwe lezers op 
dezelfde dag en eentje die het niet allemaal te verwerken kreeg en opzegde. Dus 2 kandidaten 
voor de nummer 2000. Volgens het uur van aanmelding werd het de heer Steven Van Neste 
uit Orlando, Florida. 
 

Steven Van Neste, geboren te Emelgem, vroeger woonachtig in de Baronstraat.  Hij leerde dan 
ook zijn bierervaring en de verschillende smaken in het gezellig nabije biercafé Kroegske. Toen 
hij Dany hoorde spreken over BierBrief en Den Wacho was hij onmiddellijk geïnteresseerd en 
liet zich inschrijven. 

 

De schrijver, dichter filosoof (Editor in chief & Publisher bij Guruethics.com) woont met 
vrouwtje Debbie en dochter Alexandra (12) en de chihuahua Daisy en een paar katjes al 14 
jaar in Orlando. Terwijl Debbie haar dagen vult aan hart-monitors in het plaatselijk ziekenhuis 
ontpopt Steven zich als de nieuwe man (stay-at-home dad). Samen heeft het paar al een 
opmerkelijke publicatie verwezenlijkt betreffende de psychologie en mogelijke gevaren van 
cultes en new ageisms etc. (https://guruethics.com).   

Zijn interesse opgedaan in ’t Kroegske heeft al zijn vruchten afgeworpen want Steven is dit jaar begonnen met het 
brouwen van een eigen bierrecept waardoor zijn appreciatie voor de biercultuur nog gestegen is. Zijn aandacht 
zeker gewijd aan literatuur en filosofie met als tijdverdrijf de bekende videogames. Het gezin Van Neste zijn 
tevens trouwe bezoekers aan de plaatselijke pretparken als Universal Studios en Seaworld. 

“Heb de BierBrief ontdekt via Danny en heb me onmiddellijk laten opschrijven. Vind het heel mooi gedaan. Overal 
ter wereld is bier voornamelijk een ander woord voor lager, en bier in het nieuws betreft bijna altijd de grote 

namen zoals Inbev. Dus zeer goed dat mensen zoals Wacho al het andere bier in het ‘nieuws’ houden. Ook mooi 
om ‘tasting notes’ te zien van ‘t Proefkotje, door de commercialiteit wordt het vaak vergeten dat bier een zeer 
gevarieerde smaakrijkheid heeft en dat het een diepte heeft net zoals wijn. “Wilde bierliefhebber Van Nest ons 
laten weten (waarvoor oprechte dank) 

https://guruethics.com/


Het traktaat van de nieuwbrieven van W & W was echt overweldigend! 

 

De uitdeling van ‘Pierre’s bock’ het derde testbier van de Antwerpse 
Stadsbrouwerij De Koninck werd in de media regelmatig aangekondigd. De eerste 

vaten werden onder grote belangstelling aangeboden bij Bierhalle Deconinck te 
Vichte. We kregen daarna de gelegenheid om nog een vat aan te bieden terwijl 
Hopperchouffe en vriend van Pierre Celis het verhaal over bier en brouwers dat 
hij verhaalde in de thuishaven van Celis over te doen voor de Waregemse 
BierFanaten.  

 
Op vrijdag 10 juni werd het in zaaltje van café Vifana te Waregem een ware verrassing, zowel voor organisatie als 
bierliefhebbers. Ik wist van de komst van Madame Rosa en haar chauffeur en Liefmans gids Hector Neyt. Er was 
ook een verrassing aangekondigd en nee het was geen taart want bij mijn aankomst werd ik omhelst door mijn 
Westvlamse vriend Pol Ghekiere van de Dardense brasserie Inter-Pol (Mont). Pas van de verbazing bekomen of 
daar stapte Frans Boone, de commerciële baas van Breydelham. Samen met zijn kok zorgde hij voor talrijke 
hapjes als dank (en de vriendschap met Chris B) voor de reclame bij de aankondiging van de traktaten. 

Nadat ik het voorwoordje met bedanking van mijn mentor William Roelens en andere grootmeesters die er hebben 
voor gezorgd deze evenementen te kunnen houden mocht Geroen Vansteenbrugge de eerste en bijzonderste gast 
aankondigen. Het eerste deel werd de ludieke en educatieve geschiedenis van het Pierre Celis verhaal. 

Een zeer zenuwachtige Wacho met hulde aan William Roelens en dankwoord aan schenkers en organisatie, daarna naam Geroen 
het woord en zeer aandachtig luisterden de eregasten Brouwer Pol, beenhouwer Frans en achteraan zeer aandachtige Hector en 
zyn bazinne Md Rosa en Chris B., hij zag dat het goed was. 

Chris had meteen iedereen in de ban en met een mooie presentatie met beelden en uitleg over het levenswerk van den witten 
van Hoegaarden veroverde hij alle harten en bewondering van alle aanwezigen. 

Het werd een zeer educatief verhaal gepresenteerd door een aangenaam verteller en onze Nederlandse biercoach noteerde 
alvast enkele nieuwsjes. Het verhaal hoe het recept van Pierre bij de Duvelse brouwers gerecht kwam en enkele toffe beelden uit 
de vriendschap die Chris jaren opbouwde met de familie Celis- Vanlangendonck. 

 
 



Terwijl iedere bierfanaat aandachtig luisterde en den Wacho als machinist geconcentreerd meeluisterde deed Madame Rosa haar 
zegje over de samenwerking met haar Liefmans en het brouwleven van Celis. 

 
Tussendoor werden de dorstige genieters bevoorraad met die lekkere ‘Pierre’s Bock’ waarna een La Chouffe, die zijn ware gelaat 
kreeg via de hand en verstand van Pierre Celis werd rondgedragen en net voor de pauze kregen we een nog zo’n stijlicoon van 
Pierre met Grotten Santé Nog steeds verwonderd ging ik een kijkje nemen in de keuken naast de zaal en de privé kok van 
Breydelham maakt daar heerlijke hapjes. Dank Frank veel, enorm veel dank en vooral veel respect om ons zo te verrassen. 

 
 

 
Na de plas- en rook pauze en het gebruikelijk kwisje kwam opnieuw een kippenvel moment met het verhaal die me diep aan het 
hart ligt Chris presenteerde het verhaal van een Westvlamse beenhouwers zoon die in de kleine armpjes van de kabouters werd 
gesloten en zich samen met straffe madam Tine een weg baande in de moeilijke weg van bierwereld. In Dardennen begonnen ze 
met een B&B (nvdr: vijf bedjes voor alles) en als gids bij het naburige La Chouffe.de brouwmicrobe aangeleerd van 
brouwkunstenaar en vriend des huizes Chris Bauweraerts. Brouwer Pol werd een ware kunstenaar en iedereen was het erover 
eens dat zijn ‘Witte Pol’ het dichts de originele Celis benaderde. 

Na leren en bijleren werd ‘oeze Pol’ een zeer bekwaam bierkenner en vooral de bieren (tussendoortjes) die hij experimenteerde 
vielen in de smaak van de talrijke bezoeker. De vraag naar grotere omzet noopte hem een iets grotere installatie aan te 
schaffen. 
Wie het allemaal eens van dichtbij wil beleven kan even rondsnuffelen in: www.vieilleforge.freehostia.com  

 
 

 
 

En nog steeds kwamen de lekkere vleessnoepjes van Breydelham de aanwezigen verwonderen. Pol de brouwers toonde aan 
iedereen en in het bijzonder aan Geroen hoe je een echte ‘Witte Pol’ op Duvelse wijze inschenkt en aanbied. De fles werd zonder 
dat iemand het merkte weggesleurd door een aanwezige kabouter. Plots stond de Hector, gids bij Liefmans op en nodigde 
iedereen uit naar de brouwerij in Oudenaarde voor een zeer gezellige ontdekking, alles er en eraan (ook erin). 

Zo kwam er een einde aan een prachtig verhaal. Het volgende en laatste vat zal worden aangeboden tijdens de opening van 
‘Beveren Hop’’ het jonge bierfestival te Beveren Roeselare dat doorgaat op de 2° weekend van september. 
  

http://www.vieilleforge.freehostia.com/


Meneer Chris Bauweraerts, bedank om ons met je prachtige vertelkunst ons iets bij te brenegen betrfeende de rijke 

geschiedenis in de biercultuur. Ook danke aan Michel Moortgat en Jay Strubbe om ons de mogelijkheid te geven onze 

lezers met een prachtig bier te belonen. Dank aan Bierhalle Deconinck Vichte en WBF om ons als gastheren te 

ontvangen (binnenkort ook bij Beveren Hopt). Ook veel respekt voor de vele mensen en de balangrijke personen die 

aanwezig waren om ons hun respekt te tonen en met plezier aanwezig te zijn op ons traktaat.  

Uit het hart van William en Wacho. 

 
 

 
Zelfs brouwer Pol was onder de indruk van de lekkerheden en aanwezigheid van Breydelham en nadat de gezamenlijke gezangen 
van ‘Pol de facteur… waren geëindigd deed iedere aanwezige mee aan het Dardens gebruik van het wereldvermaarde lied ‘Witte 
Pol, zwarte Pol… geschreven door de even beroemde Jan Vande Ven (weet wel, finalist van de Voice) Daarna mochten we de rest 
van het vat leeg maken en tussendoor wat nieuwigheden waarbij Chris B vooral belangstelling had voor de Tsjechische Bernard 
Bohemian Ale, met frisse fruitig moutaroma, een zeer subtiele smaak met zachte alcoholwarmte en vooral de aanwezigheid van 
koriander opvalt. Vanuit Inter-Pol Mont kwam de collab die Pol brouwde met hobbybrouwer Lesley Lambregts. Een prachtige 
hopbom. Als afscheid van de mooie avond kreeg iedereen nog een prachtig kunstwerkje van een Chouffe opener. Daarna lang, ja 
heel lang nababbelen in het gezellig cafeeke Vifana 

Na het prachtig georganiseerd traktaat schonk ondergetekende in alle eenzaamheid het gezelschap van nen lekkere Duvel (ge 
ziet toch wat opgestoken van de schenkkunstjes van Nicolas en Chris hé) Na een tijdje kreeg hij het aangenaam gezelschap van 
zijn biermoatje Pol en mocht <Chris verder het WBF-bestuur entertainen. 
 

 
Zaterdag 2 juli 2016 de 21ste Oostendse Bierjutterij aan het ludieke Pauluspleintje. 

 

Op zaterdag 2 juli komen zeer waarschijnlijk weer een heel pak 
bierliefhebbers en toeristen afgezakt naar het pittoreske Pauluspleintje te 
Oostende. Reeds 21 jaar zorgen De Oostendse Bierjutters voor de keuze 

van de brouwers en bier die al jaren een aangename en gezellige sfeer 
brengen in en rond de tent aan het Kroegske van Iwein. 

 
Dit jaar staan er weer 12 biermakende standen klaar om samen een 
zestigtal al dan niet unieke artisanale bieren aan te bieden. Daarnaast ook 
frisdrank en voor de lekkerbekken is het meesterkookbrein Studio Styves 
opnieuw van de partij. 

 

Aanwezige brouwers: Van Eecke, Watou; Het Sas Boezinge; Het Anker 
Mechelen; Lambrecht-Van Hamme Oostkamp; Hugel Kortrijk; Des 
Legendes Ichonwelz; ’t Brugs Bierinstituut; Strubbe Ichtegem; Caulier 
Suger Free 28 Ghislenghien; Stadsbrouwerij en beershop Koelschip 

Oostende; Haakse Brouwers St Kruis-Brugge en Het Manuscript Oostende. 
 
Wij hopen op uw talrijke aanwezigheid en breng het zonnetje mee hé. 

 
Winnaar van ‘Izegem Koerse’ krijgt zijn lengte aan bierbakken. 

Met de komst van Brouwerij Van Honsebrouck te Izegem is er een 

sportieve medewerking ontstaan met de inrichters van Izegem Koerse. 

Er zijn momenteel forse onderhandelingen begonnen om het befaamde 
VIP dorp dat nog steeds in ISO plaatsvindt over te brengen naar het 
Bierkasteel waar de 500 gasten gemakkelijk kunnen ontvangen worden. 
De sportief georiënteerde brouwerij wordt natuurlijk hoofdsponsor “We 
gaan ook bespreken of we in 2017 het parcours niet kunnen aanpassen 
en lang s de brouwerij passeren” vertelde een voorzitter Frank Duhamel. 



‘Bier van A’, het feestbier voor de Bollekesfeesten 2016 in de maak. 
Gazet van Antwerpen en Stadsbrouwerij De Koninck sloegen de handen in elkaar voor een 
uitzonderlijk en uniek project. Een bier dat tot stand komt via inspraak, dat is uniek. De 
abonnees van Gazet van Antwerpen hielpen mee aan de keuze van smaak, aroma en de 

kleur van een nieuw bier. 
 

Om het feestbier ter gelegenheid van de 125ste verjaardag van ‘De Gazet van Antwerpen’ 
tijdens de komende Bollekesfeesten in de maand augustus werden duizenden proefsessies 
gehouden bij de lezers deze plaatselijke wereldkrant. Volgens goed ingelichte bronnen is 

Sven Dekleermaeker, brouwmeester bij Brouwerij Dekoninck gestart met het brouwen van 
een amberkleurig bier dat een zevental alcoholpercentage zal bevatten. 
 

Halverwege maart is de zoektocht begonnen en er was ook een gratis inkomticket bij om 
het spectaculaire belevingscentrum van de stadsbrouwerij te bezoeken.  

Precies 6090 lezers hebben hun mening gegeven bij een of andere proeverij en daarnaast hebben 2600 lezers ook 
nog hun mening over een van de drie testbrouwsel gegeven. 
Het bier zal precies de warme kamers verlaten voor de bekende Bollekesfeesten op 21 augustus. “Momenteel zit 
het in de labofase en zal hoogstwaarschijnlijk een goede balans hebben tussen fruitig en kruidig” aldus 
meesterbrouwer Sven Dekleermaeker. We zijn benieuwd (wordt vervolgt) 

 
Opmars van de kleine Nederlandse brouwerij gaat voort. 

De opmars van kleine brouwerijen in Nederland zet onverminderd door en dat 
merkt ook het Klein Brouwerij Collectief (KBC). KBC is de branchevereniging voor 
bierbrouwerijen (met en zonder eigen ketels) in Nederland en bestaat sinds 2003. 
Sindsdien is de vereniging uitgegroeid tot het grootste samenwerkingsverband van 
bierbrouwerijen en telt inmiddels meer dan 150 leden. Tot voor kort was KBC een 
vrijwilligersorganisatie die niet gebruik maakte van professionele ondersteuning. 

De groei en ambities van de vereniging brengen hier nu verandering in. 
 

Volgens de nieuwe voorzitter Michel Ordeman was door de groei van de totale craft bier sector en de groei van de 
individuele leden, een professionaliseringsslag hard nodig: 'De afgelopen jaren heeft KBC vooral gedraaid op de 
vrijwillige inzet van haar leden en we merkten dat door tijdsgebrek nieuwe ambities hierdoor lastig te realiseren 
zijn. 

Het bestuur is dan ook erg blij dat de leden unaniem hebben ingestemd met het doorvoeren van een 
professionaliseringsslag binnen de vereniging'. De ambities die KBC heeft liegen er niet om. KBC heeft plannen 

voor een jaarlijkse conferentie, de ontwikkeling van een eigen index, een nieuwe website, het optuigen van een 
kennisbank voor haar leden en een meer actieve lobby rondom wet- en regelgeving richting politiek. Daarnaast 
wordt ook de mogelijkheid verkend voor het invoeren van een gedragscode die op alle leden van toepassing is. 
 

'Het doel van de gedragscode moet zijn: de kwaliteit en professionaliteit van KBC-leden onder woorden brengen 
en de code leidend laten zijn voor het handelen van onze leden. Het lidmaatschap van KBC moet in die zin ook als 
keurmerk gaan gelden in een markt waarin de consument steeds vaker vraagt om craft bier (speciaalbier van een 
zelfstandige brouwerij)', aldus voorzitter Michel Ordeman. 
 

Voor de professionaliseringsslag gaat KBC samenwerken met het verenigingsbureau MOS uit Nijkerk. Met het 
ondertekenen van de overeenkomst op 1 juni jl. is de samenwerking tussen KBC en MOS ook formeel bekrachtigd. 
Jitze Vellenga, de nieuwe verenigingsmanager van KBC en zelf bierbrouwer, licht toe: 'De branche is enorm in 
ontwikkeling en daarbij past een professionele vereniging met duidelijke doelen en ambities. Door samen te 
werken met een professioneel verenigingsbureau wordt meegedacht over de ontwikkeling van KBC en zijn de 

uitvoering en continuïteit van primaire verenigingsprocessen gewaarborgd. Het bestuur en actieve leden houden 
hierdoor meer tijd over om zich op de inhoud te richten en daarmee een effectieve bijdrage te leveren aan de 

doelstellingen van de vereniging'. 

 
Aantal biermerken in Nederland bereikt historische hoogte 

Voor het eerst in ongeveer honderd jaar heeft Nederland weer meer dan 400 
bierbrouwerijen. De vaksite voor bierbrouwers, Cambrinus.nl, turfde in de eerste zes 
maanden dit jaar 38 nieuwe brouwerijen. Daarmee komt het totaal op 422 biermerken. 

Dat zijn aantallen die na de Eerste Wereldoorlog niet meer zijn voorgekomen. 
Het dieptepunt op de Nederlandse biermarkt lag in de jaren tachtig, toen het 
verschraalde landschap slechts acht brouwerijen telde. Tot teleurstelling van echte 
bierliefhebbers, die ofwel genoegen moesten nemen met een doorsnee pilsje of 
Belgische speciaalbieren. Daar kwam begin deze eeuw verandering in. Vooral vorig jaar 

besloten bierliefhebbers de stap te wagen en zelf met eigen brouwsels de markt te bestormen.  
Maar liefst 138 nieuwe biermerken hebben als oprichtingsjaar 2015. De meeste lokale brouwerijen zijn te vinden in 
Noord-Holland, en niet in traditionele bierprovincies als Limburg en Noord-Brabant. De Brabanders staan nog wel op 
plaats twee, terwijl Limburg meer in de achterhoede is te vinden. 
Dat lokale bieren de laatste tien jaar zo populair zijn, heeft volgens bedrijfskundige Jochem Kroeze onder meer te maken 
met de huidige communicatietechnologie. In de jaren tachtig bijvoorbeeld konden lokale liefhebbers niet online zoeken 
naar tweedehands brouwinstallaties en op fora kennis uitwisselen. Daarnaast hebben consumenten die iets meer geld 

kunnen uitgeven een voorkeur voor biologische en ambachtelijke producten, iets dat aansluit bij de lokale biertrend. 
De 422 bierbrouwerijen zijn grofweg te verdelen in de grote lokale merken, als Jopen uit Haarlem en het Amsterdamse 't 
IJ, kleine merken met een eigen brouwerij (zoals het Groesbeekse D'n Drul) en merken die hun bier in andere 
brouwerijen bereiden. De brouwmeester van Arnulfus bier uit Roosendaal bijvoorbeeld laat zijn bier maken in de 
Bierbrouwerij De 3 Horne in Kaatsheuvel.  


