7de BIERKWIS
3 november 2017

BLAD 1

PLOEGNAAM :______________________________________

Opgave 1: Ook het afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van een aantal besnorde medemensen. Vul
de naam in van deze personen (achternaam volstaat, indien je de voornaam vermeldt dient die correct te zijn!).
Op de 7de foto zie je Geoffrey Bayldon, hier zoeken we dus de naam van zijn beroemdste personage.

______________________________

_______________________

________________________________

______________________

__________________

___________________________

_______________________________________

_________________________________

_____________________

_________________________

BLAD 1

PLOEGNAAM:

______

Opgave 2: Los het volgende raadsel op:
Op twee flesjes na zijn al mijn bieren VEDETT. Op twee flesjes na zijn al mijn bieren ACHOUFFE. Op
twee flesjes na zijn al mijn bieren LIEFMANS. Hoeveel en welke flesjes bier heb ik in mijn verzameling?

_______________________________________________________________________________________

Opgave 3: Koppel de juiste aan het juiste biermerk

RODENBACH

1

A

GEWOON ONGEWOON

OMER

2

B

HET IS MOEILIJK EEN VOLLE IN BEELD TE KRIJGEN

STELLA

3

C

WELKOM THUIS

PALM

4

D

PUUR RASBIER

HOEGAARDEN

5

E

DE WARE WITTE

BRUGSE TRIPEL

6

F

DE SMAAK VAN EEN STAD

PILAARBIJTER

7

G

BIER MET EEN ZIEL

JUPILER

8

H

VANAVOND GAAN WE ER WEER VOLLE BAK TEGENAAN

MAES RADLER

9

I

NEEM DE PROEF OP DE TONG

OMMEGANG

10

J

(H)OP EN TOP BELGISCH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Opgave 4: In de krant ‘ Het Nieuwsblad ‘ werd deze zomer reclame gemaakt voor enkele Belgische bieren. Elke
dag een gratis flesje bier bij de krant ! Op de reclamefoto staan 10 speciaalbieren afgebeeld. Geef de namen van
deze 10 bieren.

STARTRONDE
Wanneer je op vakantie bent, is een van de belangrijke dingen om te weten hoe de lokale bevolking bier
uitspreekt. We kijken eens hoe het met jullie talenkennis gesteld is. Omdat we toch bezig zijn, testen we ook even
of jullie nog wat weten over aardrijkskunde.
Op het scherm zien jullie een kaart van Europa en enkele omliggende landen. Bij het binnenkomen hebben jullie,
naast de lottrekking voor de tafels, 4 enveloppen per ploeg mogen trekken. Daarin zit telkens een briefje met het
woord ‘bier’ in een al dan niet vreemde taal. Die heb je nu nodig voor onze startronde. In volgorde van de tafels
mag elke ploeg een briefje naar keuze koppelen aan een nummer op de kaart. Wanneer dit juist is krijgt de ploeg 1
punt. Indien je ook nog de naam van het land weet krijg je een 2de punt. Let op: indien het om een eiland gaat, is
het de naam van het eiland dat juist gerekend wordt, niet van het land waar het eventueel deel van uitmaakt!

1STE RONDE
Vraag 1: Welk bier bedoelen we met deze foto?

Vraag 2: Tijdens de Binckbantour in augustus van dit jaar stond wielrenner Peter Sagan op het podium met een,
vermoedelijk leeg, vat te zwaaien. Van welk biermerk of brouwerij was dit vat?

Vraag 3: Nieuw in onze kwis dit jaar zijn de cryptogrammen. Zoek het woord door middel van de omschrijving.

Aansporing om bier te maken

Vraag 4: De Mechelse brouwerij Het Anker bracht dit jaar voor de derde keer een Gouden Carolus Indulgence uit.
Na de ‘Whiskey Infused’ en de ‘Cuvee Sauvage’ is er nu de ‘Botanik’. Tijdens de creatie van dit gelimiteerde bier
werden 4 kruiden toegevoegd. Naast vlierbloesem, kruidnagel en rozemarijn en een vierde kruid waarvan u hier
een afbeelding ziet. Geef de naam van dat kruid. Tip: de latijnse naam is Angelica.

Vraag 5: We zijn op zoek naar een bier. Het is vermoemd naar de bijnaam van een historische figuur, Boudewijn
VII van Vlaanderen. Hij leefde van 1093 tot 1119 en was de 12de Graaf van Vlaanderen. Tijdens zijn bewind
trachtte hij recht en orde te brengen in het soms onveilige Vlaanderen. Hij deinsde er dan ook niet voor terug om
rovers, boeven en ongehoorzame edellieden openbaar in water te koken. De naam en het etiket van het bier
verwijzen naar deze historische figuur. Geef zijn bijnaam en dus ook de naam van het bier.

Vraag 6: In 2015 ontdekte een team onder leiding van Luikenaar Michael Gillon een ultrakoele dwergster op 39
lichtjaar van de aarde verwijderd. Rond deze ster draaien 7 planeten, de laatste 4 werden pas dit jaar ontdekt,
waarvan er 4 zich in de zogenaamd ‘bewoonbare zone’ bevinden. De dewergster en ook het gehele sterrenstelsel
werd genoemd naar de telescoop waarmee de ontdekkingen werden gedaan. Hoe heet dit sterrenstelsel?

Vraag 7: Net als vele andere heeft ook Brouwerij Van Steenberge hun eigen pilsmerk in huis. De naam van deze
pils verwijst naar een stad uit het oude Griekenland. Het leven was er hard en sober. Kinderen werden bij de
geboorte gekeurd en, indien te zwak, vermoord. De jongens die wel werden goedgekeurd wachtte een opleiding
ruim twintig jaar, gevolgd door 10 jaar dienstplicht. Geef de naam van deze Griekse stad en dus ook van de pils
van brouwerij Van Steenberge.

Vraag 8 : Ad Melkert is in Nederland studententaal voor heel speciale 'ad fundum'. Hierbij wordt bier vermengd
met een andere drank, in een teug leeggedronken. Welke drank?

Vraag 9: Hoeveel % van het in België geproduceerde bier is bestemd voor export?
A. 25 %
B. 35 %
C. 45 %
D. 55 %
E. 65 %

Vraag 10: Bierdrinkwedstrijden, je kan er maar beter mee opletten. Joaquin Alcaraz Garcia won een dergelijke
wedstrijd in het Spaanse Murcia. Nadat de trotse winnaar zijn trofee in ontvangst had genomen, raakte de man
buiten bewustzijn en kon niet maar gereanimeerd worden. Hoeveel liter bier had Joaquin op 20 minuten tijd
gedronken?
A. 6
B. 8
C. 10
D. 12

PRACTISCHE PROEF 1

Jullie krijgen zo dadelijk een proefglas met daarin een biercoctail, ttz 2 bekende bieren door elkaar gemengd.
Welke bieren? Om het niet te moeilijk te maken geven we jullie 3 mogelijkheden.
A. DUVEL EN KRIEK
B. PILS EN KRIEK
C. PALM EN KRIEK
D. WESTMALLE TRIPEL EN KRIEK
E.

LA CHOUFFE EN KRIEK

2de RONDE
Vraag 1 : Welk bier zoeken we hier?

Vraag 2 : Patrick Heymans opende ongeveer een jaar geleden in Oudegem een café genaamd in de kelders van
zijn woning, de voormalige brouwerswoning van brouwerij D’Hollander. Geef de naam van dit café in de kelders
van de oude brouwerij.

Vraag 3: Opnieuw een cryptogram:

Die scheidsrechter lust wel graag zo’n glas
Vraag 4: Plaats volgende bieren in volgorde van schuikraag bij het uitgieten, het bier met de grootste schuimkraag
dus eerst, het bier met de minste schuimkraag dus het laatst.

Vraag 5: We gaan opnieuw op zoek naar een bier, ditmaal van brouwerij Alvinne uit Moen. Het bier is vernoemd
naar een god uit de Griekse mythologie. Deze god kon de vorm aannemen van elk mens en verscheen in iemands
dromen als de geliefde van die persoon. Zijn vader heette Hypnos, de god van de slaap. Geef de naam van deze
god en dus ook van het bier van brouwerij Alvinne. Nog een tip: er is ook een medicijn vernoemd naar deze god.

Vraag 6: 7,3 miljard euro betaalde het Japanse Asahi en AB Inbev voor de overname van diens Oost-Europese
merken waaronder het legendarische bier uit Tsjechië. Geef de naam van dit bier.

Vraag 7: De brouwerij HomeBrew Project uit Mespelaere heeft een mooi jaar achter de rug. Net zoals bij vele
beginnende brouwerijen spreekt brouwer David van een uit de hand gelopen hobby. Zijn meest succesvolle bier,
een hoppig bland bier van 5,5 % kreeg net als de brouwerij zelf, een nieuwe naam. Geef de naam van dit bier, dat
vorig jaar nog gewoon, net zoals David zelf, Steeman heette.

Vraag 8: Welk West-Vlaams roodbruin bier kreeg dit jaar een nieuw logo en ribbelglas ? (rodenbach)

Vraag 9: Een man uit Menen werd betrapt met 4,4 promille in zijn bloed. Professor Jan Tytgat drukt het uit in
pintjes ad fundum uitdrinken; hoeveel pintjes ?

A.
B.
C.
D.
E.

18
20
22
24
26

Vraag 10: Wat zegt u de naam Raf Souvereyns uit Hasselt ? Tot welke titel werd hij door de website Ratebeer
verkozen ? (beste jonge brouwer ter wereld)

A.
B.
C.
D.
E.

Beste jonge bierbrouwer ter wereld
Beste jonge biercriticus ter wereld
Beste jonge bierschenker ter wereld
Beste jonge biermarketeer ter wereld
Beste jonge blindproever ter wereld

PRACTISCHE PROEF 2

Zodadelijk gaat iemand langs komen met de reeds bekende voelzak. Geen glazen dit keer maar een voorwerp dat
met bier, brouwerij of bierwereld te maken heeft. Een lid per ploeg mag 20 sec lang voelen. De vraag is simpel:
wat zit er in de zak?

3de RONDE
Vraag 1 : Welk bier zoeken we hier?

Vraag 2 : Een van onze meest befaamde brouwerijen zit in zak en as. Doordat de firma Lhoist hun
kalksteengroeve wil uitbreiden, komt de waterbevoorrading van de bedoelde brouwerij in het gedrang, aangezien
de bron door de uitbreiding dreigt droog te vallen. Over welke brouwerij hebben we het? De naam van het bier
rekenen we ook goed.

Vraag 3 : Opnieuw een cryptogram:

Giet Engels bier in een Amerikaanse soldaat en je krijgt een
Romeins schip.
Vraag 4: Twee jaar geleden participeerde de brouwerij Duvel-Moortgat in de Amsterdamse brouwerij ’t IJ. Dit jaar
werken beide brouwerijen samen, wat resulteerde in ’t Ei van de Duvel, een donker roggebier. Geef het
alcoholpercentage van dit bier, een cijfer voor, twee cijfers na de komma. Tip: Iron Maiden maakte er in 1982 een
album over.

Vraag 5 : Het bier dat we zoeken is genoemd naar een figuur uit Europese vertellingen uit de 15e en 16e eeuw. In
de 19e eeuw schreef Charles De Coster en een roman over die de held van het verhaal in de periode van de
spaanse overheersing plaatste. De man waarnaar het bier is vernoemd, is de onafscheidelijke vriend van deze
volksheld. Hij is verzot op eten, drinken en zijn eigen vrouw, die hij overal zoekt maar nergens kan vinden. Geef de
naam van deze romanfiguur en dus ook van het bier.

Vraag 6: In de jaren 60 was er vanuit de organisatie van een groot stadsfestival vraag naar een lichter speciaalbier
en kwam de ‘groene Duvel’ op de markt. Het is als het ware het kleine broertje van Duvel, maar niet hergist op de
fles. Voor welk stadsfestival werd de ‘groene Duvel’ gebrouwen?

Vraag 7: Een van onze sponsors heeft een nieuw bier uitgebracht dat vooral bedoeld is om een succes te worden
in de studentenstad Leuven. De naam van het bier is geïnspireerd op een bekend Leuvens standbeeld op de oude
markt. Geef de naam van dit nieuwe bier.

Vraag 8: Wat hebben de bieretiketten van Jan Van Gent, Grisette, Trammelantje en WildJo gemeen?

Vraag 9: Tournée minérale was begin dit jaar een groot succes. Er werden meer dan 2 miljoen pinten minder
gedronken. Wijn evenzeer. Cafébaas Kurt De Mol uit Oostakker, uitbater van Café De Walput deed ook mee.
Hoeveel pinten drinkt deze man gemiddeld per maand ? (160)
A. 160
B. 240
C. 320
D. 400
E. 480

Vraag 10: Welke uitspraak is juist?
A. Constant Vanderstock lustte absoluut geen geuze
B. Liechtenstein is het enige land waar geen bier wordt gebrouwen
C. In Ethiopië wordt meer hop geteelt dan in Engeland
D. Jupiler Universe wordt het nieuwe wereldmerk van AB InBev
E. In Moskou kost ½ liter bier omgerekend gemiddeld 15 euro

BLAD 2

PLOEGNAAM:

Opgave 1 : Hieronder vind je 10 emblemen van bieren of brouwerijen waarbij de naam vakkundig werd
weggelaten. Geef de naam van het bier en/of de brouwerij

________________________ __________________

_______________

_________________

____________________

____________________

______________________

____________

_________________

__________________

Opgave 2: Je hebt 3000 flessen bier en 3 vrachtwagens. Een vrachtwagen heeft een capaciteit van 1000 flessen.
De afstand tussen twee punten A en B bedraagt 1000 km. Een vrachtwagen die van A naar B (richting AB) rijdt,
betaalt per afgelegde kilometer 1 fles bier aan tol. Voor verplaatsingen van B naar A (richting BA) moet geen tol
betaald worden. Hoeveel flessen kan je maximum op de bestemming B krijgen?

Opgave 3: Welk 2 bieren horen niet thuis in het rijtje?

BARBAR – IRIS – ENAME – PALM – RODENBACH – SLOEBER – NOVICE
KASTEELBIER – OMER – RODENBACH – RODENBACH – ENAME – NOVICE

__________________________

_________________________

Opgave 4 : We geven u 5 omschrijvingen van trappisten. Koppel de omschrijving aan de juiste trappist !

1

Donker amberkleurig bier met een stabiele schuimkraag. De
smaak is bitterzoet, de geur bevat rozijnzoete en
nootachtige toetsen

A

Chimay Blauw

2

Volmoutig en chocoladebruin karakterbier dat zich
kenmerkt door een stevige hopbitterheid en een kruidig
aroma van port en sandel. Krachtig en complex.

B

Achel Bruin

3

Goudkleurig bier, zeer aromatisch en romig in de mond met
banaan- en sinaasappelachtig fruitgevoel in zijn
smaakpallet.
Amber-roodkleurig bier met een volmondige smaak en
prikkelend op de tong. Het bier heeft een uitgesproken
koffiebitterheid.
Een parelende en fruitige smaak van banaan en zelfs
rozijnen. De zoetbittere afdronk blijft lang hangen.

C

Westvleteren 12

D

Rochefort 6

E

Westmalle Tripel

4
5

1

2

3

4

5

BLAD 2

PLOEGNAAM:

Opgave 4: Geef de namen van de Dendermondse café’s op de foto’s

____________________

_________________________

__________________________

_____________________________________

_______________________________

__________________

_______________

________________

_______________________________

____________________________

BLAD 2

PLOEGNAAM:

Opgave 5: Link onderstaande foto’s aan de bierfestivals in de tabel

Brugs Bierfestival

BLES Bierhappening

Bierjutterij

Zythos Bierfestival

Weekend der Spontane Gisting

4de Ronde
Vraag 1 : Welk bier zie je hier?

(Kwaremont)
Vraag 2 : Het aantal trappistenbrouwerijen in de wereld blijft groeien. Na een aantal losse flodders: het Spaanse
Cardena en het Noord-Franse Mont des Cats die net geen trappisten werden is het nieuws bekend geraakt van
een 12de officiële trappist. De abdij werd in 1835 gesticht door de Franse abdij van Melleray en is opgedragen aan
Sint Bernardus. In welk land ligt deze abdij en zal dus de nieuwe trappist het levenslicht zien?

Vraag 3: Het vierde cryptogram :

Belgisch mengbier dat in Portugal op zijn plaats is
Vraag 4: Onlangs vond de week van de Bio plaats. Daarin werd ook aandacht besteed en kon men via internet het
beste Bio-bier verkiezen. Welke van onze sponsors kaapte de zilveren medaille weg met een Bio-tripel om van te
dromen?

Vraag 5: We gaan opnieuw op zoek naar een bier, gebrouwen door brouwerij Huyghe te Melle. De volledige naam
van het bier verwijst naar de verloren gegane abij Ter Duinen en tevens naar een dorp in de buurt van de
voormalige abdij. In de volksmond wordt dit kunstenaarsdorp aan de kust ook wel Baaltje genoemd. Geef de
naam van dit dorp en dus tevens de verkorte naam van het bier.

Vraag 6 : Dit jaar, op 9 september, vond voor de eerste maal de dag van de Bierconsument plaats, een organisatie
van Zythos, de Belgische Brouwers en Bierhandelaren. In Brugge werd het idee opgevat het wereldrecord van de
langste toast te vestigen. Hiervoor zou men vanop de grote markt in Brugge een mensenketting vormen tot aan
het Zand en terug, om dan allen samen te klinken. De Brugse burgemeester stak er een stokje voor en gaf geen
toestemming. Een andere gemeente was wel bereid de langste toast te ontvangen. Welke gemeente?

Vraag 7: Dit jaar pakte brouwerij Duvel-Moortgat uit met een, overigens zeer prijzige, Duvel Barrel Aged. Het gaat
om Duvel, die 6 à 7 maanden gerijpt is op houten bourbon-vaten. Het resultaat is een donkerder bier, minder
bitterheid en meer smaakontwikkeling. Hiervoor werden eikenhouten vaten gebruikt van 2 bourbon-stokerijen uit
Kentucky. Buffalo Trace Distillery zal jullie niet zo bekend zijn, maar de 2 de stokerij moeten jullie wellicht kennen.
Geef de naam van deze Amerikaanse Bourbon die, anders dan de naam doet vermoeden, niet naar bloemen
smaakt.

Vraag 8 : Even niet over bier. Dit zangvogeltje heeft een groot verspreidingsgebied. Het komt voor in Europa en
Noord-Afrika. Op de Vlaamse rode lijst staat het echter gecatalogeerd als ernstig bedreigd. Je zal het vogeltje
eerder horen dan zien, een geluid waaraan het ook zijn naam te danken heeft. Geef de Nederlandse naam van
deze moerasvogel.

Vraag 9 : Welk bier hoort niet thuis in het rjtje:
A. Jan Van Oudenaarde
B. Jan Van Gent
C. Jan De Lichte
D. Jan Buuc

Vraag 10: Wat is REBELLE niet?
A. Een film uit Canada
B. Een kledingwinkel in Drongen
C. Een café in Luik
D. Een restaurant in Marke
E. Een nagelstudio in Zottegem

FOTORONDE
Jullie krijgen de volgende minuten een aantal bieretiketten te zien, zowel van bestaande als van oudere bieren.
Natuurlijk is de naam van het bier vakkundig weggemoffeld. Elke foto verschijnt slechts korte tijd. Schrijf zo veel
mogelijk namen op van de bieren die je ziet.

5de Ronde
Vraag 1: Welk bier zoeken we?

Vraag 2: Voetbal: deze zomer voerden een aantal ploegen uit de Jupiler-league een verandering door ivm het
bierverbruik in hun stadion. Deze verandering was erg tegen de zin van de Vereniging voor Alcohol- en andere
Drugsproblemen. Wat veranderde in de stadions van deze ploegen?

Vraag 3: En het laatste cryptogram voor deze kwis:

Scoutsleider uit Poperinge
Vraag 4: Een Black Velvet is een biercoctail die je verkrijgt door 2 dl gekoelde champagne en 2 dl bier tegelijk in
een longdrinkglas te schenken. De coctail wordt daarna zonder roeren geserveerd. Welk bier wordt voor deze
coctail gebruikt?

Vraag 5: De naam van het bier dat we zoeken is tevens ook de naam van een Belgische stad. Het is de hoofdstad
van de landstreek de Condroz. In 2010 werd de streek en dus ook de stad getroffen door een hevig onweer
waarbij o.a. de torenspits instortte. Sindsdien is het logo van het bier dat we zoeken niet meer waarheidsgetrouw.
Geef de naam van dit bier.

Vraag 6: Eerder dit jaar had onze koning Filip in het Zwitserse Davos een ontmoeting met de Amerikaanse acteur
Matt Damon. Aanleiding was het Wereld Economisch Forum. Matt Damon investeert via zijn organisatie water.org
in proper water voor ontwikkelingslanden. Van welke biergigant mocht Damon 5 miljoen euro steun ontvangen?

Vraag 7: Brouwerij De Landtsheer uit Buggenhout staat bekend om de Malheur-bieren. De brouwersfamilie heeft
haar roots in Baasrode tot in 1839 Emmannuel De Landtsheer naar Buggenhout trok, waar hij van de bestaande
afspanning/boerderij/brouwerij ’t Meuleken de brouwerij De Zon maakte. Welk kenmerk van brouwerij De
Landtsheer doet vandaag de dag nog denken aan die oude naam van de brouwerij ‘De Zon’?

Vraag 8: Elk jaar vindt er in Oost-Vlaanderen een wel heel bijzondere kerst-cyclocross plaats. Het parcours loopt
dwars door café Ons Huis. Wij zoeken de gemeente waar deze cross wordt gehouden.

Vraag 9: De marketeers van Duvel-Moortgat zijn bekend om hun innovatieve en verrassende reklames. Zo
bedachten ze een reeks slogans die op diverse reklamemiddelen, van bierkaartjes tot café-gevels terug te vinden
zijn. Hieronder vind je enkele van deze slogans. Welke slogan bestaat NIET?

A. HEMELS GEDULD
B. DUIVELSE ONKUISHEID
C. HEMELS PIONIEREN
D. DUVELSE EIGENZINNIGHEID
E. HEMELS SCHENKRITUEEL
Vraag 10: Onderstaande bieren hebben allemaal een geestelijke op het etiket. Bij vier ervan is hun bovenkruin
kaal, een ervan heeft een flinke bos haar. Op welk etiket staat een pater met haardos afgebeeld?
A. Jacobins
B. Sint Paul
C. Vals Paterke
D. Sint Bernardus
E. Augustijn

