
HAB Keurmeesterstest 2009-2012 
 

Wat is ook alweer de bedoeling van de Keurmeesterstest? 

 

 1x per jaar testen we het vermogen van de HAB-leden om smaken te detecteren en te benoemen, 

en zo biertypes te herkennen. 

 In totaal worden 5 bieren geproefd. Uit 20 mogelijkheden moeten de 5 biertypes aangewezen 

worden. Bij elk bier kan een eerste en een tweede keuze aangemerkt worden. Als de eerste keuze 

goed is krijgt de deelnemer 2 punten, bij de tweede keuze 1 punt. In totaal zijn zo maximaal 10 

punten te behalen. 

 Deze test maak officieel deel uit van het bierkeurmeestersexamen. Om te slagen moet je minimaal 6 

punten behalen. 

 Bij de test mogen lijsten met beschrijvingen van biertypes gebruikt worden. Binnen de vereniging 

circuleren vier lijsten per klasse van het LABO, en een lijst van het HAB zelf met biertypes die wel in 

de typegids van Derek Walsh staan, maar die niet op de LABO-lijst voorkomen. De biertypegids van 

Derek Walsh mag ook gebruikt worden. 

 Tot nu toe zijn er drie edities geweest: in maart 2009, in december 2009 en in januari 2011. De 

volgende editie vindt plaats bij de HAB-avond in maart 2012. 

 

Verslag van de Keurmeesterstest van januari 2011. 

 

 Is het normaal dat een verslag van een wedstrijd meer dan een jaar op zich laat wachten? Nee. Is 

het uitzonderlijk dat ik iets zo lang uitstel? Zeker niet. Mijn record is het aanleggen van electriciteit 

achterin de tuin. Tussen het leggen van de kabel onder het terras en het aanleggen van contactdoos 

en verlichting zat iets van ... 12 jaar. Het valt dus nog mee. 

 De editie van januari 2011 was door mij (te) moeilijk gemaakt. De moeilijkheidsgraad is te sturen 

door meer of minder bekende bieren te kiezen, meer of minder extreme bieren (een Imperial 

Russian Stout, onder HAB-leden ook wel "ullie" genoemd,  kan iedereen herkennen) en door de 

alternatieven die je in de lijst bij elkaar zet. De volgende biertypes werden geproefd: 

o Bitter (Bank's) 

o Oktoberfestbier (Hofbrauhaus) 

o Saison (De Dottignies) 

o Sterke Blonde (Duvel) 

o India Pale Ale (Flying Dog) 

 Om onderaan te beginnen: voor het eerst waren er meerdere deelnemers met nul punten. Ook de 

gemiddelde score en de score van de winnaars waren lager dan in de twee voorgaande edities. Des 

te meer glans krijgt de prestatie van de winnaars van deze editie: Oscar en Robin. Met hun 6 punten 

zouden ze zelfs in deze moeilijke editie geslaagd zijn voor het keurmeestersexamen. 

 Meerjarig gaan Eddy en Oscar aan kop met 17 punten over 3 wedstrijden. Zie volledig overzicht 

hieronder. 

 



 

 
 

Vooruitblik naar de Keurmeesterstest van maart 2012 

 

 De volgende editie ga ik zeker minder moeilijk maken, ook omdat er dit jaar minder ervaren drinkers 

te verwachten zijn door de grote instroom vanaf de cursus. 

 Op veler verzoek maak ik de lijst van 20 bieren waaruit gekozen moet worden van tevoren bekend. 

Wordt tegelijk verstuurd met dit verslag. Je kunt dus gaan oefenen! 

 Waar kun je de bieren het beste kopen (naar mijn ervaring)? 

o Supermarkt Nederland: 

 Biertypes: Witbier, Weizen Dunkel (bv Grolsch), Blond, Meibok (bv Grolsch 

Lentebok), Tripel, Dubbel, Quadrupel (bv Hertog Jan Grand Prestige) 

o Slijterij Nederland: 



 Biertypes: Vienna (bv Negra Modelo), al het andere kun je ook proberen 

 Waar? Berendsen in Enschede, diverse vestigingen van Mitra, Gall & Gall 

o Drankenhal Duitsland 

 Biertypes: Koelsch, Alt, Munchener Dunkles, Schwarzbier, Weizen Dunkel, Meibok 

(Helles Bock), Weizen (Doppel-)Bock 

 Waar? Bv Big Box in Gronau 

o Drankenhal België 

 Biertypes: Witbier, Pale Barley Wine (klinkt vreemd, maar het Belgische bier Bush 

blond of ambree is het best verkrijgbare voorbeeld van dit van oorsprong Engelse 

biertype), Blond, Tripel, Dubbel, Quadrupel (bv Rochefort 10, Chimay Blauw) 

 Waar? Keten "Prik & Tik" (http://www.prikentik.com/prik_tik/) alias de hemel 

o Speciaalzaak 

 Biertypes: California Common (= Anchor Steam Beer), Faro, Brown Porter, Bier de 

Garde Ambree (bv Jenlain), Strong Scotch Ale, Imperial Russian Stout 

 Waar? Burg in Ermelo (http://www.burgbieren.nl/), Bierkoning in Amsterdam 

(http://bierkoning.nl/), Bert's Bierhuis (http://www.bertsbierhuis.nl/) → winkel in 

Utrecht/ groothandel (alleen kratten) in Nieuwegein 

 Vraag naar de biertypes aan het personeel. Type staat lang niet altijd expliciet 

vermeld op de fles. 

 

Freek Keijzer, 13 januari 2012 
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