
3/15/2013

1

Bier uit Groot-Brittannië en 
Ierland

Freek Keijzer
Maart 2013

Presentatie & proefbieren

Agenda

� Vooraf
� Tapbier � Bitter

� Commerciële bieren

� Quiz

� Blokken

Blok 
#

Onderwerp Dia’s Film Proef-
bier

Culi-
nair

Praten

1 Cultuur, regionaal √ √ √ √

2 Biertypes √ √ √ √ √

3 Technieken √ √ √ √
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Proeverij (1)

� Proefbieren:

1. Bitter (vd tap) -> Ben W & Frank, 4,1%

2. Milk Stout -> Frans B, 3,5%

3. Irish Red -> Chris & Marcel, 5,5%

4. Oatmeal Stout -> Henry, 5,4%

5. Porter -> Bennie W & Wilfried, 6%

6. India Pale Ale -> Frans K, 8,6%

7. Barley Wine -> Bennie van M & Boris, 7,6%

8. Strong Scotch Ale -> Hans D, 8,8%

9. Imperial Russian Stout -> Matthew, 10,1%

Blok 3

Blok 2

Blok 1

Vooraf

Proeverij (2)

� Regels voor positieve feedback (Wikipedia)
1. Noem eerst iets positiefs dat verband houdt met het onderwerp.

2. Zeg objectief wat er gebeurde waar je kritiek op hebt, spreek 
daaruit vanuit jezelf (in ik zinnen).

3. Vermijd het woord "maar", zeg niet: Ik vond dat je het goed deed, 
maar je bent wel te veel aan het woord geweest. Zeg in plaats 
daarvan Ik vond dat je het goed deed. Ik zag dat je veel aan het 
woord was, of zeg bijvoorbeeld: ik hoorde jou zeggen dat....

4. Vertel wat hiervan het gevolg was, spreek ook vanuit jezelf. 
Bijvoorbeeld: dat had tot gevolg dat ik me ongelukkig voelde omdat 
ik mijn onderwerpen niet kon noemen....

5. Geef een suggestie hoe dit beter zou kunnen. Bijvoorbeeld als je 
tussendoor had gevraagd of anderen nog iets wilde opmerken dan 
had ik me daar beter bij gevoeld.
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Proeverij (3)

Commerciële bieren (1)

� Waar gekocht?
� Berts Bierhuis, Nieuwegein

� De Man van Drank, Den Bosch (onderdeel van Bier & Co, 
www.bierenco.nl) 

� Bieren
� Guinness Draught (met widget) – Irish Stout, 4,1%

� Newcastle Brown Ale – mild ale, 4,7%

� Fullers ESB – Bitter, 5,9%

� Brewdog Dead Pony Club – Bitter / IPA, 3,8%

� Brewdog Punk IPA – 5,6%

� Fullers London Porter, 5,4%

� Meantime Chocolate Porter – 6,5%

� Gordons Scotch Ale – 8,5%
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Commerciële bieren (2)

� Guinness Draught

Commerciële bieren (3)

� Newcastle Brown Ale
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Commerciële bieren (4)

� Fullers ESB

Commerciële bieren (5)

� Brewdog Dead Pony Club
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Commerciële bieren (6)

� Brewdog Punk IPA

Commerciële bieren (7)

� Fullers London Porter
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Commerciële bieren (8)

� Meantime Chocolate Porter

Commerciële bieren (9)

� Gordon Scotch Ale
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Quiz vooraf
1. Het biertype “porter” heet zo omdat …

a. … de smaak lijkt op die van “port”,
b. … het het favoriete bier was van “dragers”.

2. CAMRA is de vereniging voor het behoud van de traditionale Britse 
biercultuur. Filmpje 1 is gemaakt door …

a. … voorstanders van CAMRA,
b. … tegenstanders van CAMRA.

3. Over het algemeen zijn Schotse bieren tov Engelse bieren …
a. … bitterder en hoppiger,
b. … sterker en zoeter.

4. Andere namen voor het biertype “Old Ale” zijn …
a. … “Stock Ale” en “Keeping Ale”,
b. … “Matured Ale” en“Ancient Ale”.

5. Inheemse Engelse hopsoorten zijn …
a. … “Long Square Garlic” en “Flemish”,
b. … “Bramling’s Golding” en “East Kent Fuggles”.

6. Hoeveel leden heeft CAMRA? (Dichtste bij wint)
150.000

http://www.youtube.com/watch?v=ImNKjFGo410

Agenda

� Vooraf
� Tapbier � Bitter

� Commerciële bieren

� Quiz

� Blokken

Blok 
#

Onderwerp Dia’s Film Proef-
bier

Culi-
nair

Praten

1 Cultuur, regionaal √ √ √ √

2 Biertypes √ √ √ √ √

3 Technieken √ √ √ √
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Bierculturen

� Belangrijke bierculturen in de wereld:
� Belgisch� creativiteit

� Duits/Tsjechisch� zuiverheid

� Brits/Iers ���� traditie

� Noord-Amerikaans� extremen

� Wat wordt bedoeld met “biercultuur”?
� Bron van oorspronkelijke biertypes

� Lokale biertraditie, veel brouwerijen

Brits/ Ierse biercultuur (1)

� Woorden
� Bier � “beer”

� Bovengistend bier � “ale”

� Ondergistend bier � “lager”

� Traditie
� Alle oorspronkelijke biertypes zijn “ales”

� Lagers

� Vanaf 2e helft 20e eeuw toenemende populariteit

� Nu meer dan 50% van de interne markt

� Warm bier?
� Keldertemperatuur = 10-14 oC

� Subtielere smaaknuances
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Brits/ Ierse biercultuur (2)

� Weinig alcohol?
� Invloed van “temperance movement”

� Sterk wisselend alcoholpercentage, beginnend bij zeer 
laag

� Geen schuim?
� Persoonlijke ervaring: niet op lagers, wel op ales

� Mooi romig schuim door conditionering en soms stikstof

� CAMpaign for Real Ale
� Actieve beweging voor behoud van traditioneel Brits bier

� Bier moet ongefilterd en ongepasteuriseerd zijn

� Opslag in vaten, geconditioneerd in de pub, langzaam 
tappen met handpomp

� Zachte dronk, weinig koolzuur, geen toegevoegd 
koolzuur

� “Cask” versus “keg”

Brits/ Ierse biercultuur (3)
http://www.heritagepubs.org.uk/pubs/pubguide.asp
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Brits/ Ierse biercultuur (4)

Brits/ Ierse biercultuur (5)

� Durden Park Beer Circle

� Vereniging die oude
recepten probeert na te
brouwen, “pre-1914 
beer”

� Eigen publicaties

� “Pre-1914 testimonials”: 
Getuigenverklaringen
begin jaren 70
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Engeland

� Londen
� Eerste commerciële 

brouwerijen

� Ontstaan van “porter”

� Burton-on-Trent
� Door natuurlijke 

brouwzouten in water 
concentratie van 
brouwerijen

Burton 
upon 
Trent

Londen

Schotland

� Historically, Scottish beers tend to be darker, sweeter and less 
heavily hopped than English and Welsh ales: a cold climate 
demands warming beers. But many of the new craft breweries 
produce beers lighter in colour and with generous hop rates. 
The traditional, classic styles are Light, low in strength and so-
called even when dark in colour, also known as 60/-, Heavy or 
70/-, Export or 80/- and a strong Wee Heavy, similar to a barley 
wine, and also labelled 90/-.

� Gordon is bier in Schotse stijl sinds begin 20e eeuw gebrouwen 
in België
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Ierland & Wales

� Ierland:
� < 1750 import vanuit Engeland en Schotland

� Daarna eigen brouwerijen:
� Dublin � Guinness (begin 20e eeuw grootste ter wereld)

� Cork � Murphy’s, Beamish

� Biertypes:
� Stout

� Begonnen als vorm van belastingontduiking, geroosterde 
gerst ipv mout

� Irish red

� Wales:
� Veel mijnwerkers � sterke “temperance 
movement” � laag alcoholpercentage (mild ale)

� Loopt mee in Brits/Ierse biertraditie

� Boornse MILK STOUT (Frans B)
� Mout: 77% pale, 7% cara 120, 4% zwarte mout

� 4% chocola, 4% tarwevlokken en 4% havervlokken

� Kleur: 217 EBC ( Brouwvisie 2,0)

� Maischen: 70oC- 1m, 68oC- 60m, 76oC- 5m

� Begin-SG: 1070, eind-SG: 1035

� Alcohol: 3,5 vol%

� Hop: EAST Kent Golding, aromahop

� Bitterheid: 24 EBU (Tinseth)

� Toevoegingen: 9% lactose (melksuiker), laatste 10 min.

� Gist: Wyeast 1318 London Ale III

� Temperaturen: vergisting 18oC, lagering 16oC

� Brouwdatum: 13-01-2013; botteldatum:01-02-2013

� Informatiebron: Mackeson en Guernsey (GB)

� En Farsons Lacto ( Malta)

Proeverij (4)
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Proeverij (5)

� Begin-SG: 1047, eind-SG: 1010

� Alcohol: 5,5 vol%

� Hop: Challenger, Styrian Goldings (bitter), Fuggles (aroma)

� Bitterheid: 22 EBU

� Toevoegingen: calciumsulfaat, magnesiumsulfaat, schuimremmer(?)

� Gist: vloeibaar Wyeast #1024 Irish Ale

� Temperaturen: vergisting ??, lagering ??

� Brouwdatum: 15.12.2012; botteldatum: 29.12.2012

� Informatiebron: ??

� Irish Red (Chris & Marcel, “Dirk 
Denneman Roodkopke”)
� Mout: 77,3% Golden Promise-5, 

11,7% Melanoidinmout-70, 6,7% 
pale-7, 4,3% cara-munich-120

� Kleur: 22 EBC

� Maischen: 67oC 90m (1-staps), 

Proeverij (6)

� Oatmealstout (Henry)
� Mout: 86% pale ale Maris otter, 5% chocolademout 900 

EBC, 2,5% zwartmout 1400 EBC, 6,5% Havervlokken 4 
EBC

� Kleur: 70 EBC

� Maischen: 66oC 90 minuten 

� Begin-SG: 1050, eind-SG: 1011

� Alcohol: 5,4 vol%

� Hop: Challenger 50% en Fuggles 50%

� Bitterheid: 33 EBU

� Gist: Wyeast 1084 Irish ale

� Temperaturen: vergisting 18oC, lagering 16oC

� Brouwdatum: 13-11-2012; botteldatum: 26-11-2012

� Informatiebron: Biertypengids Derek Walsh
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Film (1)

� Filmpje 2:
� Wie, wanneer, waar?

� Michael Jackson, The Beerhunter (1942-2007)
� Tv-serie uitgezonden rond 1989

� Wat?
� Great British Beer Festival
� Conditioneren van “cask ales” met                         
“soft pegs” and “hard pegs”

� Burton on Trent
� (Batemans Brewery)
� (“Dry hopping”)
� (Klaring met vislijm)

� URL:
� http://www.youtube.com/watch?v=D-IF4xx2QkI

Agenda

� Vooraf
� Tapbier � Bitter

� Commerciële bieren

� Quiz

� Blokken

Blok 
#

Onderwerp Dia’s Film Proef-
bier

Culi-
nair

Praten

1 Cultuur, regionaal √ √ √ √

2 Biertypes √ √ √ √ √

3 Technieken √ √ √ √
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Brits/ Ierse biertypes

Bitterheid van Brits/Ierse biertypes

� Bitterheid (EBU = 
IBU):
� 5-20: weinig bitter

� 20-30: bitterig

� 30-40: bitter

� >40: zeer bitter

� Brits/Iers bier is 
behoorlijk bitter. 
Vergelijk:
� Pils: 20-28

� Weizen: 10-15

� Witbier: 9-16

� Geuze: 11-20

� Tripel: 15-40

� .. per biertype:
� Irish red: 22-28

� Bitter: 30-40

� Pale ale: 30-45

� Brown ale: 15-30

� Brown porter: 35-40

� Dry stout: 33-48

� Milk stout: 21-35

� Pale barley wine: 15-35

� India Pale Ale: 38-65

� Barley wine: 35-120

� Imperial stout: 50-90

� Robust porter: 30-50

� Scotch ale: 30-50
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Klasses en types

� … volgens filmpje Michael Jackson (Great
British beer festival, 1988):
� Bitter

� Mild

� Special bitter

� Strong ale

� Volgens CAMRA-website (2008):

Bitter, pale ale, mild

� Bitter
� Laag in alcohol, maar veel hop

� Varianten: best/ special/ extra special/ premium 

� Kleur vrijwel onbepaald

� Pale ale
� Oude naam voor bitter

� Betekent nu meestal strong bitter

� Mild
� Betekende vroeger jong bier

� Betekent nu mild gehopt

� Donker van kleur (klasse B), light mild is licht van 
kleur

� Mild ale in fles = brown ale?
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Old ale, barley wine

� Old ale
� Andere namen: stock ale, keeping ale

� 1-5 jaar oud

� 4-12 % alcohol

� Melkzuurbacterie, Brettanomyces lambicus

� Werd vroeger op smaak gemengd met mild ale

� Soms niet meer dan gerijpte mild ale

� Conditionering in de fles (zeldzaam!)

� Barley wine
� 8-12 % alcohol = zo sterk als wijn

� Eerste zo genoemd: Bass No. 1 Ale in 1900

� Sterk, zoet, bitter, alles

� Kleur vrijwel onbepaald

Porter, stout

� Porter:
� Oudste Engelse biertype (1720)

� Van goedkope, “bruine” mout

� Populair bij de “porters” in Londen

� Consumptie en productie vanuit Engeland naar Ierland, 
Baltische staten, Scandinavië, Rusland, Polen, VS

� Stout
� Begonnen als sterke porter = “stout porter”

� Vooral in Ierland

� Vele varianten

� Dry (Irish) Stout: naast zwarte mout ook (ongemoute) 
geroosterde gerst

� Milk Stout: met (onvergistbare) lactose

� Oatmeal Stout: met havermout

� Imperial Russian Stout: heel sterk en bitter, wederom vooral 
populair in Noord-Europese exportlanden
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India Pale Ale (1)

� India Pale Ale
� <1790: Export naar Oostzee gaat prima met 
porters e.d., maar naar India wordt alles zuur

� 1790: Hodgson’s India ale = pale ale met …
� … extra alcohol
� … extra hop
� … dry hop tegen infectie
� … extra suiker in vaten om gist levend te houden

� 1820: Brouwers Burton-on-Trent haken in op 
het exportsucces

� 1827: Schip met IPA vergaat in de Ierse Zee. 
Lading wordt bij opbod verkocht

� 1990: Brouwen van “White Horse IPA”, recept 
uit 1850

India Pale Ale (2)
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Proeverij (7)

� Porter Robust (Wilfried & Bennie)
� Mout: 87% pale ale, 8% cara munich, 4% chocolade 

1% zwarte mout

� Kleur: 60-250 EBC

� Maischen: 55oC 15min., 68oC 90min, 80oC 1min.

� Begin-SG: 1075, eind-SG: 1030

� Alcohol: 6 vol%

� Hop: Fuggles (bitter), Challenger (flavour), East Kent 
Goldings (aroma)

� Bitterheid: 30-50 EBU

� Toevoegingen: geen

� Gist: Wyeast 1028 London Ale Activator

� Temperaturen: vergisting 20oC, lagering 10oC

� Brouwdatum: 29-12-2012; botteldatum: 17-01-2013

� Informatiebron: Biertypengids- Derek Walsh

Proeverij (8)

� India Pale Ale (Frans K, “Peterskemp”)
� Mout: 66% pale, 27,5% pils, 5% cara-120, 1,5% special B, 3% 

kristalsuiker (telt op tot 103%)

� Kleur: “donker geel”

� Maischen: 63oC 45m, 73oC 20m, koken 90m

� Begin-SG: 1076, eind-SG: 1014

� Alcohol: 8,6 vol%

� Hop: East Kent Goldings (bitter), Fuggles (aroma), Brewers Gold (dry)

� Bitterheid: 37 EBU

� Toevoegingen: sinaasappelschil, koriander

� Gist: korrel Safale US-05

� Temperaturen: vergisting 19oC

� Brouwdatum: 22.12.2012; botteldatum: 05.01.2013

� Informatiebron: eigen Pale Ale recept met sinaasappelschil en 
koriander
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Proeverij (9)

� Barley Wine (Bennie van M & Boris)
� Mout/suiker: 89% (Maris Otter?) pale, 5,5% cara-pils (3 

EBC), 5,5% cara-crystal (120 EBC)

� Kleur: ?? EBC

� Maischen: 63oC 75m, 72oC 15m (meer-staps), koken ??

� Begin-SG: 1078, eind-SG: 1028

� Alcohol: 7,6 vol%

� Hop: Hallertau Perle (bitter), Cascade (bitter, aroma, dry)

� Bitterheid: 50 EBU

� Toevoegingen: geen

� Gist: vloeibaar Wyeast #1056 American Ale

� Temperaturen: vergisting 20oC, lagering ??

� Brouwdatum: 12.01.2013; botteldatum: 09.02.2013

� Informatiebron: Biertypegids Derek Walsh, Freek Keijzer 
??

Culinair

Hapjes door Eddy

1. Tomatoes stuffed with egg salad
2. Spinach pie with garlic
3. Sandwiches chicken with chive cheese (bieslookkaas)

4. (Meatball in puff pastry)
5. Toast Cheddar cheese with piccalilli
6. Dates with bacon
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Film (2)

� Filmpje 3:
� Wie, wanneer?

� Youtube pseudoniem “Ekapada”
� Amerikaan met huisbrouwerij/ café
� 2011

� Wat?
� Cask conditioning op kleine schaal
� Let op hygiëne!
� Vat aanslaan en tappen

� Woorden:
� “High Kräusen” = wort op toppunt van vergisting, ook wel het schuim
� “Blow-off tube” = waterslot als slang in een bak water
� “Firkin”: “The ale or beer firkin (from Middle Dutch vierdekijn meaning "fourth") is a quarter 

of an ale or beer barrel or half a kilderkin. This unit is much smaller than the wine firkin. Casks 
in this size (themselves called firkins) are the most common container for cask ale.” = 40,9 
liter

� “Pin” = halve “firkin”
� “Finings” = klaringsmiddelen
� “Bung” = stop, prop

� URL:
� http://www.youtube.com/watch?v=9wEfDNpvkog

Agenda

� Vooraf
� Tapbier � Bitter

� Commerciële bieren

� Quiz

� Blokken

Blok 
#

Onderwerp Dia’s Film Proef-
bier

Culi-
nair

Praten

1 Cultuur, regionaal √ √ √ √

2 Biertypes √ √ √ √ √

3 Technieken √ √ √ √
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Waterbehandeling

� Burtonizeren van brouwwater

� Toevoegingen
� Calciumsulfaat (“gypsum”) � 12 gram per 25 
liter

� Magnesiumsulfaat � 2 gram per 25 liter

� Via bufferwerking wordt pH verlaagd.

� Alleen bij blonde bieren. Kleurmout geeft 
al voldoende bufferwerking

Maischen met 1-staps infusie

� α-amylase (kleine
suikers) rond 63oC

� β-amylase (grote
suikers) rond 72oC

� Vasteland: meer-
staps infusie = 
bepaalde tijdsduur 
bij optimale 
temperaturen voor 
enzymwerking

� Brits/Iers: 1-staps 
infusie = lange 
tijdsduur ergens 
tussen de 
temperaturen in63 72

Temperatuur (oC)
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x min y min

“Vastelands”

63 72

Temperatuur (oC)
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veel min

“Brits/ Iers”
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Hopsoorten, dry hopping

� Hopsoorten
� Goldings: East Kent, Styrian (Sloveens)

� Fuggles

� Challenger

� Target

� Wanneer toevoegen?
� Bitter, vooral bitterheid � hele kooktijd

� Aroma, bitterheid + hopoliën � 5-15 min

� “Dry”, alleen hopoliën � pas in gistvat, meestal na 
hoofdvergisting

� Typisch Engels, maar ook in bv Duvel (Styrian Goldings)

� Zo vers mogelijke hop gebruiken

� Bloemen hebben groot drijvend vermogen, dus verzwaren

Klaring

� Klaringsmiddelen

� Iers mos
� Werkt bij troebelheid door eiwitten

� Moet meekoken

� Vislijm
� Werkt bij troebelheid door gist

� Toevoegen na hoofdvergisting

� Traditionele Brits/ Ierse brouwerijen: in het 
vat

� Alternatief: gelatine
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Tappen met stikstof (1)

� “Draught Guinness” vanaf 1964
� Combinatie van gasmengsel koolzuur/stikstof en een speciale “stout 

faucet”
� Ook voor de thuisbrouwer

http://www.micromatic.com/draft-keg-beer/guinness-kegerator-conversion-kit-pid-RCK-LC-STOUT.html

Tappen met stikstof (2)

� Sinds 1979 ook in blik
� Fijn, slagroomachtig schuim door straaltje 

stikstof in tap of blik/fles
� Patent bij Guinness, maar ook gebruikt door 

andere Brits/ Ierse brouwerijen, bv 
Boddingtons
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Proeverij (10)

� Scotch strong ale (Hans Domburg)
� Mout: 18% pils, 5% tarwe, 5% amber 50 EBC, 30% 

Thomas Fawcett & Sons mild ale , 5% Cara120, 30% Pale
Ale 7EBC , 5% Rietsuiker . Kleur: 13 EBC

� Maischen: 75min @ 69oC, 3,5 kg/l

� Begin-SG: 1075, eind-SG: 1009

� Alcohol: 8.8 vol%

� Hop: East Kent (bitter en aroma) bitterheid 34EBU
� Kooktijd 75 min.

� Toevoegingen: Sinaasappelschil, koriander, zoethout

� Gist: Wyeast 1728 Scottish Ale

� Temperaturen: vergisting 20oC, lagering 12oC

� Brouwdatum: 10-08-2012; botteldatum: 15-09-2012

� Inspiratiebron: Derek Walsh.

Proeverij (11)

� Russian Imperial Stout (Matthew & Gerard)
� Mout: 68% pale Ale, 21% amber 50EBC, 4,1% geroosterde gerst,       

1,1% chocolade mout, 5,8% kristalsuiker

� Kleur: 248 EBC

� Maischen: 66oC 70min, 78oC 5m

� Begin-SG: 1095, eind-SG: 1019

� Alcohol: 10.1 vol%

� Hop: Styrian Goldings 4,9%, 150gram (bitterhop gift)

� Bitterheid: 57 EBU

� Toevoegingen: Geen

� Gist: korrelgist Safale S-04

� Temperaturen: vergisting 22oC, lagering 18oC

� Brouwdatum: 10-10-2012; botteldatum: 16-11-2012

� Informatiebron: Freek, Internet
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Film (3)

� Filmpje 4:
� Wie, wanneer?

� Youtube pseudoniem “Epic Beer Dude”
� Nog een Amerikaan met huisbrouwerij/ café
� 2011

� Wat?
� “New Toys! Nitrogen Beer Gas and Stout Faucet”
� Gasfles met mengsel stikstof (75%)/ koolzuur (25%)
� “Stout faucet” met demonstratie

� Woorden:
� “Force-carbonate” = koolzuur erin drukken uit de fles
� “Cascade” = waterval
� “Kegerator” = koelkast met vaten erin en tapkranen erop

� URLs:
� Deel 1: http://www.youtube.com/watch?v=1lDWnP4C5KQ
� Deel 2: http://www.youtube.com/watch?v=NmJKRxoo9BA

Slot

� Vragen?
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Film (4)

� Filmpje 5:
� Wat?

� “The ultimate drunk people video compilation ever”
� Lied: “Beer beer beer” door Rob Manuel & Daniele Davoli

� URL:
� http://www.youtube.com/watch?v=tZmDWltBziM


