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Houtlagering (1)

◼ Houten vaten

◼ Vaten maken was belangrijk ambacht in vroegere 
brouwindustrie

◼ Naam: “Kuiper” in NL, “Cooper” in EN

◼ Gebruik

◼ Oorspronkelijk opslag en transport; kan rollen!

◼ Later vooral voor de smaak



Houtlagering (2)

◼ Smaken

◼ Nieuwe vaten

◼ Vanille, tannines, lignine(?)

◼ Gebruikte vaten

◼ Smaak vd drank die er eerder ingezeten heeft

◼ Houtsoorten

◼ “French Oak”, “slightly charred”

◼ “American Oak”, “heavily charred”

◼ Kastanje, mahonie, ceder (sake), kers

◼ Voor welke dranken?

◼ Druivenbrouwsels: droge wijn, port, sherry

◼ Sterke drank: whisk(e)y, rum, brandewijn, tequila; bourbon 
alleen in nieuwe vaten

◼ Balsamico azijn

◼ Tabasco saus (3 jaar in bourbon vaten)

◼ Bier!!!

Sherry vat met “flor”



Houtlagering (3)

◼ “Angels’ Share”

◼ Deel vd vloeistof dat verdampt tijdens lagering

◼ In droge omgeving vooral water → hoger %alc

◼ Anders vooral alcohol → lager %alc + schimmel

◼ “Devil’s Cut”

◼ Deel vd vloeistof dat opgenomen wordt door het 
houten vat

◼ Meer in droge omgeving

◼ Praktisch

◼ Kleine vaten relatief groter contactoppervlak bier-
hout dan grote

◼ Chips groter contactoppervlak dan vaten

◼ Maar … haastige spoed = minder “complexiteit”

◼ Vat volledig gevuld houden tegen oxidatie



Houtgelagerde bieren (1)

◼ Bekende bieren

◼ Budweiser → “beechwood chips”

◼ Cornet → eikenhouten snippers

◼ Gulden Draak Brewmaster Edition → gebruikte whiskyvaten

◼ De Molen, Jopen → div.

◼ Chimay Grande Reserve → nieuwe eikenhouten vaten, 

40/60 Frans/Amerikaans

◼ Hertog Jan Grand Prestige Jenever → gebruikte 

jenevervaten: Zuidam, Rutte, Hooghoudt

◼ Emelisse/ Troost Imperial Cerveza → gebruikte 

tequilavaten (Desperados, maar dan 1000x beter)



Houtgelagerde bieren (2)

◼ Eeuwenlange traditie → Lambiek

◼ Eigen foto’s van Brouwerij Cantillon



Praktijk (1) – Eigen ervaringen

Bourbon County Stout Old Ale



Praktijk (2)

◼ Wat te kiezen, waar te kopen? → 4 opties

◼ Chips van gebruikte vaten
◼ Chips van nieuw hout

◼ Gebruikte vaten◼ Nieuwe vaten

Bourbon: 50L, €165 



Organisatie thema

◼ Zelfde opzet als vorig jaar voor oud NL bier

◼ Brouwgroepen

◼ Zelfs brouwgroepen formeren en aftrappen via een WhatsApp 
groep.

◼ Toevoegen Freek (06.39005085) en …

◼ Bij behoefte aan veel humor svp hier een aparte appgroep voor 
formeren

◼ Brouwen

◼ Tussen nu en april/mei

◼ Bij lagering in vaten zsm beginnen

◼ Minimaal 3 bijeenkomsten: (1) brouwen voorbereiden, (2) 
brouwen, (3) proeven en presentatie voorbereiden

◼ Vanuit de organisatie streven we ernaar bij 1 van deze 
bijeenkomsten aanwezig te zijn

◼ Presentaties

◼ April & mei volgend jaar

◼ De groepen maken zelf een presentatie. Vorm is vrij. Powerpoint, 
filmpje, pantomime ...



Bronnen

◼ Websites Freek
◼ https://en.wikipedia.org/wiki/Barrel

◼ https://sipawards.com/cocktail-knowledge/what-is-barrel-aging-
and-why-does-it-matter/

◼ http://thesmokingbarrel.nl/

◼ Filmpjes Ingo
◼ "Sehenswert! // Böttcherei Messerschmidt (Teil 1)": 

https://www.youtube.com/watch?v=meeuYeuZ2P4

◼ "Sehenswert! // Böttcherei Messerschmidt (Teil 2)": 
https://www.youtube.com/watch?v=g4d-sYDdErs

◼ "Sehenswert! Böttcherei Messerschmidt (Teil 3)": 
https://www.youtube.com/watch?v=Zt5v7L9__RI

◼ "Handwerkskunst! Wie man ein Fass baut | SWR Fernsehen": 
https://www.youtube.com/watch?v=2EtuClgZWqY
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