


THEMA VAN DE PROEFAVOND:

DE ZEE

WELKOM IEDEREEN – FIJN DAT U ER BIJ BENT!



BTCL AGENDA

Geplande proefavonden:

• 17 december 2021

• 11 februari 2022

Onze agenda is altijd terug te vinden op:

www.schalbroek.be/beer-tasting-club-lummen

Voor het laatste nieuws, kan je ons volgen op:

https://www.facebook.com/beertastingclublummen

http://www.schalbroek.be/beer-tasting-club-lummen
https://www.facebook.com/beertastingclublummen


LIDMAATSCHAP BTCL/ZYTHOS 2022

BTCL lidmaatschap voor 1 jan 2022 – 31 dec 2022: 10€ 

3€ korting per proefavond voor leden (en hun partner)

Zythos lidmaatschap: 20€ (ipv 10€)

4 x per jaar het interessante tijdschrift ‘De Zytholoog’ 

Enkele gratis consumpties op jaarlijkse Zythos bierfestival





BROUWERIJ DE GRAAL

Bier gebrouwen door Brouwerij de Graal uit Brakel 
voor Bistro Zee Zee vlakbij de Westerstaketsel in 
Blankenberge 

Uitgebaat door Hilde Beyaert en Stefan Boudens, 
ruime keuze aan bier (>40 op fles en 5 op tap)

Bistro Zee Zee

Br. De Graal



BROUWERIJ DE GRAAL
Ambachtelijke, maar toch geautomatiseerde brouwerij. 
Opgericht door brouwer Wim Saeyens in 2001 en 
brouwt actief sinds 2002

Master scheikunde, doctor in de farmaceutische 
wetenschappen. Later brouwersopleiding gevolgd aan 
de hogeschool van Gent. 

De liefde voor het brouwen kreeg hij van professor Denis 
De Keukeleire, beter bekend als ‘de Bierprofessor’. 

Brouwer Wim Saeyens



BROUWERIJ DE GRAAL
Gestart met brouwcapaciteit van 200 hl/jaar in 2002, dankzij voortdurende 
investeringen productie van 8000hl in 2020

In 2016 verhuisd naar geheel nieuwe locatie

Naast 8 verschillende eigen bieren, ook bieren voor derden

Vooral voor de exportmarkt naar de VS, Japan, Italië en Denemarken



BROUWERIJ DE GRAAL



BISTRO ZEE ZEE

‘De smaak van de zee’

Blond bier met een snuifje zeezout!

Gebrouwen met Tomahawk hop (USA, 
bitter/kruidig/citrus) en Cascade hop 
(USA, bloemig/kruidig/citrus) 



GARNALENWEETJES
Verse garnalen worden niet zomaar de 'kaviaar van onze Noordzee' 
genoemd! Altijd vers te verkrijgen en altijd heerlijk om van te smullen. 
Of het nu als hapje is bij een frisse Rodenbach of als onderdeel van een 
gerecht.

Leuke wist-je-datjes over de garnalen:

• Kleine kreeftachtigen; kunnen drie jaar oud worden. De gemiddelde 
lengte van de Noordzeegarnalen is 5 tot 7 centimeter; 
doorschijnend lichaam; grijsbruin van kleur

• De Belgische garnalen worden gevangen door Belgische schepen 
die maximaal 24 uur op zee vertoeven. De garnaal wordt volgens 
een oud recept aan boord gekookt in zeewater met extra zeezout en 
meteen verpakt onder beschermende atmosfeer. Er worden geen 
bewaarmiddelen toegevoegd.

• Maar iedereen kent ook de paardenvisserij in 
Oostduinkerke/Koksijde (500 jaar traditie)

• Moeten ‘ritselen’ of ‘knetteren’, dan weet je dat ze vers zijn en 
perfect gekookt.



GARNALENWEETJES

• Verse garnalen herken je aan hun glanzende, 
gladde schaal. Die wordt steeds doffer en 
ruwer naarmate ze hun versheid verliezen. 
Verse garnalen ruiken ook naar de zee: fris en 
ziltig. Nog een test om te weten of een garnaal 
vers is: Als je op de kop duwt, dan moet die 
stevig en knapperig zijn. Een garnaal met een 
zachte kop is niet dagvers.

• Zelf mee garnalen vissen kan met de 
vissersboot Crangon (Oostende – 3/4 uur)

• Hele jaar door gevangen, met duidelijke pieken 
in april/mei en in de herfstmaanden.

• Pellen: niet zo eenvoudig – specifieke techniek

GRIJZE GARNALEN of Noordzeegarnalen
• Klein en doorschijnend; in Noordzee gevangen.
•Na de vangst worden ze gekookt in zeewater, ze 
kleuren dan grijzig roze.
•Meer uitgesproken smaak dan roze. 
•Moeilijk machinaal te pellen; hogere prijs.

ROZE GARNALEN of steurgarnalen
• Gevangen in de noordelijke atlantische oceaan; 
worden ook noorse of noordse garnalen genoemd.
•Na het koken kleuren ze intens roze.
• Roze garnalen uit de winkel zijn al gekookt.
•Makkelijk machinaal te pellen.
•De smaak is fris en vlezig.



BISTRO ZEE ZEE

Zoet

Zuur

BitterHoppig

Fruitig

Moutig Smaak

Zoet

Zuur

BitterHoppig

Fruitig

Moutig Nasmaak

Blond                 Goud              Amber            Koper                    Bruin            Donker Bruin              Zwart
Kleur

Duur nasmaak 
• Niet aanwezig 
• Vluchtig
• Matig
• Lange nasmaak

Aroma’s
• Zuur
• Bitter
• Zout
• Gist
• Hoppig
• Fruitig
• Honing

• Koffie
• Chocolade
• Kruidnagel
• Geroosterd
• Noten
• Citroen
• Banaan

• Kruidig
• Den
• Moutig
• Tarwe
• Vanille
• Pompelmoes
• Houtig
• …

Schuimstructuur
• Ongelijkmatig
• Gelijkmatig
• Grote bellen 
• Kleine bellen
• Dik
• Romig

Helderheid 
• Helder
• Wazig
• Mistig 
• Troebel
• Vlokken

Stabiliteit schuim
• Snel weg
• Matig
• Niet snel weg 
• Stabiel
• Wandklevend
• Niet wandklevend

Hoeveelheid schuim
• Geen
• Weinig
• Matig
• Veel
• Overvloedig

Sterkte 
(alcoholsmaak)
• Licht 
• Matig
• Sterk

Mondgevoel
Koolzuurgas
• Plat
• Normaal
• Sprankelend
• Prikkelend

Droog 
• Niet droog
• Bitterdroog
• Alcoholdroog

Zwaarte 
(smaak)
• Licht
• Matig
• Zwaar

Stijl: Blond Alcoholpercentage: 6,5%





BROUWERIJ DE BRABANDERE

Hoevebrouwerij in 1894 opgericht door bierliefhebber 
Adolphe De Brabandere en zijn zoon Jozef in 
Bavikhove (Harelbeke)

Ondertussen de 5de generatie Albert de Brabandere

Eén van de grootste onafhankelijke 
familiebrouwerijen in België

‘Never Compromise on Taste’. Werken nog steeds 
volgens originele recepten. Enkel de brouwinstallatie 
errond werd gemoderniseerd.



BROUWERIJ DE BRABANDERE

Tijdens W.O. I  werd de brouwerij 
noodgedwongen stilgelegd. Nadien snel 
weer aan de slag.

In 1909 neemt zoon Jozef de brouwerij 
over. Hij gaf het de naam: brouwerij Sint-
Antonius (patroonheilige voor verloren 
zaken, o.a. ook tegen schipbreuk)

In 1929 overlijdt Jozef en neemt zijn 
weduwe de brouwerij over. 
Langzaamaan treedt zoon Albert De 
Brabandere op de voorgrond en in 1950 
krijgt hij uiteindelijk de brouwerij in 
handen. 

Hij doopt de brouwerij om tot Brouwerij 
De Brabandere. 



BROUWERIJ DE BRABANDERE

Vanaf 1975 de 4de generatie aan de 
roerstok: Ignace. Nadruk op de horeca én 
op de export.

In 1990 werd de naam veranderd naar 
Brouwerij Bavik

Sportsponsoring opent voor de brouwerij 
vele deuren, van supermarkten tot 
sportkantines.

In 2013 treedt de 5de generatie aan: Albert. 
In 2014 werd de oorspronkelijke naam van 
Brouwerij De Brabandere officieel in ere 
hersteld. Sinds 2017 staat Albert officieel 
aan het hoofd van de brouwerij. 

4de en 5de generatie: Ignace en Albert de Brabandere



BROUWERIJ DE BRABANDERE

500 000 hl brouwcapaciteit en team van ruim 80 medewerkers. 
Export naar 42 landen
Een van de weinige Vlaamse brouwerijen die Vlaams rood bruin bier 
brouwen. Al hebben ze niet de officiële erkenning hiervoor vanuit 
VLAM.



BROUWERIJ DE BRABANDERE



BROUWERIJ DE BRABANDERE

En nog meer limited edition
bieren…



DANGEROUSSE

‘Een smaak die alle harten doet kapseizen’

Dangerousse is half zeemeermin, half vrouw
van haar kennismaking krijg je geen berouw.
Voor haar is verleiden een spel,
dat weten alle zeebonken wel.
Ze is dan ook zo mooi, zo slank
en heeft nu zelfs een liefdesdrank.
Een zacht maar krachtig bier
dat je zal doen zweven van plezier.
Dangerousse brengt al je zinnen in vervoering
en onthoud, het is gewoon een uiterst lekker ding.



OOSTENDE, BIERCAFES
Manuscript

Manuscript is de favoriete plaats voor bier- en muziekliefhebbers: een authentiek 
bruin café met karakter. Het staat ook bekend om hun eigen bier: "PoppoLou". Het 
bier is een eigen creatie van uitbaters Vanessa Demeij en Glenn Rotsaert.

Wist je dat...
Chocolatier Olivier Willems de beste praline van het land maakte op basis van 
PoppoLou? De "PoppoLou Rocks" wonnen in 2017 de prijs voor Beste Praline van 
het Land!

Café Botteltje

Er is letterlijk géén plek aan de kust waar je zoveel verschillende bieren en jenevers 
kunt verkrijgen. Er zijn maar liefst 16 verschillende bieren op tap, van de 
allemansvriend Jupiler tot het zwaardere werk van Sint-Bernardus, het enige 
trappistenwitbier ter wereld van La Trappe, Liefmans Goudenband en de heerlijke 
IPA van de Amsterdamse brouwerij ‘t IJ.

De West-Vlaamse bieren worden vol passie verwerkt door chef James 
Desimpelaere in de heerlijke gerechten; van voorgerechten tot desserten. Proef 
eens van hun varkenswangetjes bereid met Keyte Dobbel-tripel van brouwerij 
Strubbe of hun créme brûlée met Sint-Bernardus prior. Ze hebben ook hun eigen 
huisbier ‘Ostensche strever’ (samenwerking met brouwerij Maenhout, blond 
ongefilterd bier van 7%, eigen receptuur).

http://www.brouwerijmaenhout.be/


OOSTENDE, BIERCAFES
Stadsbrouwerij 't Koelschip Oostende

Brouwerskoppel Yves en Sandy brouwen zelf hun ‘Tank’-bieren en 
stellen de installaties ter beschikking van andere brouwers. 
Bierliefhebbers kunnen er workshops volgen en een eigen creatie op 
flessen laten trekken.
Zelf brachten ze al acht bieren uit; van Tank 1 tot en met 6, Tank Zee 
(want zeven bestaat al) en dan Tank 8. Ze maken ook een saison voor 
de Californische rockgroep Rival Sons.

De Zeegeuzen

Als je zin hebt om een uniek brouwsel te gaan drinken in een echte 
zeemanskroeg, dan is dit het juiste adres! De specialiteit is, je raadt 
het nooit, een ‘Zeegeuze’. Het geheime ingrediënt dat dit bier zo 
speciaal maakt, is tot nu toe nog niet gekend.

Naast de beruchte ‘Zeegeuze’ kan je uiteraard nog genieten van een 
grote keuze aan streekbieren.



OOSTENDE, BIERCAFES

Bierrestaurant Heerlijk

Brasserie (H)eerlijk (chef Kevin Vandromme) is voor de bierliefhebber 
een ware ontdekking. Hier kan je al de verschillende Trappistenbieren 
proeven. Ook andere speciaalbieren van bijv. Palm Breweries worden 
hier met liefde voor het bier geserveerd. De heerlijke (bier)gerechten 
zoals een stoofpotje van in Rodenbach gegaarde varkenswangen of 
een overheerlijke sabayon met Rochefort zijn een streling voor oog en 
smaak. Of verder nog kabeljauw met preistoemp en een beurre blanc
van Jus de Mer. Elke maand is er een menu ‘gepaird’ met gekende en 
minder gekende bieren.

Lafayette

Mocht Marvin Gaye nog leven, was Lafayette absoluut zijn favoriet 
café. De music bar brengt soul en funky muziek tot leven in Oostende. 
Niet toevallig onder het goedkeurende oog van Marvin himself aan de 
muur. Geen plek is beter om met een zalig relaxed gevoel te genieten 
van een heerlijk pintje.



DANGEROUSSE

Zoet

Zuur

BitterHoppig

Fruitig

Moutig Smaak

Zoet

Zuur

BitterHoppig

Fruitig

Moutig Nasmaak

Blond                 Goud              Amber            Koper                    Bruin            Donker Bruin              Zwart
Kleur

Duur nasmaak 
• Niet aanwezig 
• Vluchtig
• Matig
• Lange nasmaak

Aroma’s
• Zuur
• Bitter
• Zoet
• Gist
• Hoppig
• Fruitig
• Honing

• Koffie
• Chocolade
• Karamel
• Geroosterd
• Noten
• Citroen
• Banaan

• Kruidig
• Den
• Moutig
• Tarwe
• Vanille
• Rozijn
• Houtig
• …

Schuimstructuur
• Ongelijkmatig
• Gelijkmatig
• Grote bellen 
• Kleine bellen
• Dik
• Romig

Helderheid 
• Helder
• Wazig
• Mistig 
• Troebel
• Vlokken

Stabiliteit schuim
• Snel weg
• Matig
• Niet snel weg 
• Stabiel
• Wandklevend
• Niet wandklevend

Hoeveelheid schuim
• Geen
• Weinig
• Matig
• Veel
• Overvloedig

Sterkte 
(alcoholsmaak)
• Licht 
• Matig
• Sterk

Mondgevoel
Koolzuurgas
• Plat
• Normaal
• Sprankelend
• Prikkelend

Droog 
• Niet droog
• Bitterdroog
• Alcoholdroog

Zwaarte 
(smaak)
• Licht
• Matig
• Zwaar

Stijl: Red Ale Alcoholpercentage: 6,5%





WENBREW BEER COMPANY

Wenbrew Beer en Marketing Company uit De 
Haan - Wenduine op 300m van het strand

Beter bekend als ‘Coast’

Bierfirma opgericht in 2012 die bieren volgens 
eigen recept laat brouwen bij Brouwerij Anders! 
uit Halen

Eerste bier op de markt in december 2013: ‘8410’



WENBREW BEER COMPANY

Eind december 2013 werd de ‘8410’ 
gelanceerd, verwijzend naar de 
oude postcode van Wenduine, die 
8420 werd na de fusie in 1977 van 
Wenduine, Klemskerke en Vlissegem
tot De Haan

In april 2017 een naamsverandering 
naar ‘COAST 8410’ doorgevoerd. 

Later opnieuw vereenvoudigd naar 
‘COAST’ 

In maart 2021 werd COAST 7 en 
COAST 8 gelanceerd, nieuwe 
duidelijke labels en werden de 
bieren verder verfijnd met behoud 
van de basisrecepten.



WENBREW BEER COMPANY

De originele recepten werden 
uitgewerkt door brouwer Nicolas 
Honorez

Volgde een cursus artisanaal 
bierbrouwen en werkte 
eigenhandig het recept uit in de 
microbrouwerij van Urthel in 
Ruiselede. 

Het team van Wenbrew bestaat 
uit Stefaan Dumoulin, Nicolas 
Honorez, Gregory Lams en Filip 
Degroote.

Stefaan Dumoulin (links) en Nicolas Honorez (rechts)



WENBREW BEER COMPANY



BELGISCHE VISSERIJ - WEETJES
De Belgische visserij vertoonde tijdens de 20ste eeuw globaal een verloop 
van drie opeenvolgende exploitatiefasen: een ‘haring-periode’ (tot 
1950), een ‘kabeljauw-periode’ (1950 – 1980) en een ‘platvis-periode’ 
(pladijs en tong) (na 1980). Vanaf 2000 daalde het relatief belang van 
deze vissoorten in de totale aanvoer en is er een verdere verbreding van 
gevangen vissoorten.



BELGISCHE VISSERIJ - WEETJES



COAST BLOND

Zoet

Zuur

BitterHoppig

Fruitig

Moutig Smaak

Zoet

Zuur

BitterHoppig

Fruitig

Moutig Nasmaak

Blond                 Goud              Amber            Koper                    Bruin            Donker Bruin              Zwart
Kleur

Duur nasmaak 
• Niet aanwezig 
• Vluchtig
• Matig
• Lange nasmaak

Aroma’s
• Zuur
• Bitter
• Zoet
• Gist
• Hoppig
• Fruitig
• Honing

• Koffie
• Chocolade
• Kruidnagel
• Geroosterd
• Noten
• Citroen
• Banaan

• Kruidig
• Den
• Moutig
• Tarwe
• Vanille
• Pompelmoes
• Houtig
• …

Schuimstructuur
• Ongelijkmatig
• Gelijkmatig
• Grote bellen 
• Kleine bellen
• Dik
• Romig

Helderheid 
• Helder
• Wazig
• Mistig 
• Troebel
• Vlokken

Stabiliteit schuim
• Snel weg
• Matig
• Niet snel weg 
• Stabiel
• Wandklevend
• Niet wandklevend

Hoeveelheid schuim
• Geen
• Weinig
• Matig
• Veel
• Overvloedig

Sterkte 
(alcoholsmaak)
• Licht 
• Matig
• Sterk

Mondgevoel
Koolzuurgas
• Plat
• Normaal
• Sprankelend
• Prikkelend

Droog 
• Niet droog
• Bitterdroog
• Alcoholdroog

Zwaarte 
(smaak)
• Licht
• Matig
• Zwaar

Stijl: Blond Alcoholpercentage: 7 %



PAUZE

Volgende proefavonden:
• 17 december 2021
• 11 februari 2022





JUS DE MER

Artisanale brouwerij opgericht in 2014 door 
Bart Mortier (brouwer) en Alexander Verlinde 
(brouwer en zytholoog)

In de gebouwen van de oude 
brasserie/bottelarij Lion d'Or van de familie 
Logier op 500m van het strand in 
Middelkerke

In 2017 eerste bier op de markt

Bart Mortier en Alexander Verlinde



JUS DE MER

De geschiedenis van de 
brouwerij/brasserie Lion d’Or
gaat terug tot het jaar 1826 

Tot W.O. I werd er bier 
gebrouwen. 

Tijdens W.O. I volledig 
verwoest. Nadien volledig 
gerestaureerd.

De deuren sloten in 1974 toen 
Lion D’Or werd overgenomen 
door Safco (bierhandel) uit 
Oostende. 



JUS DE MER

Doet nu dienst als proeflokaal en 
feestzaal.
De nieuwe brouwinstallatie met 
bottelarij werd opgericht in een 
nieuw gebouw dat ertegen werd 
opgericht.
Jaarlijks 800 hl bier
Maken uitsluitend gebruik van 
Belgische hop

Sinds deze zomer 
eigen gin 
gedistilleerd uit de 
Jus de Mer Blond



JUS DE MER



BIERCAFES ELDERS AAN DE KUST
Middelkerke :

• Madeleine is een warme kroeg waar je terecht kan voor een fris biertje 
of een lekkere hap! Sommige van de gerechten worden op basis van 
enkele bieren uit het ruime assortiment klaargemaakt. 

• Den Toogoloog: De oude beenhouwerij uit de jaren '20' van de vorige 
eeuw is nu een 'BIER'-houwerij! In een warme en aangename sfeer 
kan je hier meer dan 170 soorten bier proeven.

Sint-Idesbald (Koksijde) :

• Bière sur Mer

Stene :

• De Vlasschaard

Blankenberge :

• Bierhuis Herman

Uitbaters Peter en Geert zijn rotten in het vak. Het biercafé is de nieuwe 
gedaante van de vroegere bruine kroeg Brasserie Herman. Keuze uit 25 
bieren van 't vat en een 100-tal bieren op fles. Peter is een zytholoog, 
biersommelier en amateur-bierbrouwer.



DUBBEL 8

Zoet

Zuur

BitterHoppig

Fruitig

Moutig Smaak

Zoet

Zuur

BitterHoppig

Fruitig

Moutig Nasmaak

Blond                 Goud              Amber            Koper                    Bruin            Donker Bruin              Zwart
Kleur

Duur nasmaak 
• Niet aanwezig 
• Vluchtig
• Matig
• Lange nasmaak

Aroma’s
• Zuur
• Bitter
• Zoet
• Gist
• Hoppig
• Fruitig
• Honing

• Koffie
• Chocolade
• Kruidnagel
• Geroosterd
• Noten
• Citroen
• Banaan

• Kruidig
• Zoethout
• Moutig
• Tarwe
• Vanille
• Alcohol
• Houtig
• …

Schuimstructuur
• Ongelijkmatig
• Gelijkmatig
• Grote bellen 
• Kleine bellen
• Dik
• Romig

Helderheid 
• Helder
• Wazig
• Mistig 
• Troebel
• Vlokken

Stabiliteit schuim
• Snel weg
• Matig
• Niet snel weg 
• Stabiel
• Wandklevend
• Niet wandklevend

Hoeveelheid schuim
• Geen
• Weinig
• Matig
• Veel
• Overvloedig

Sterkte 
(alcoholsmaak)
• Licht 
• Matig
• Sterk

Mondgevoel
Koolzuurgas
• Plat
• Normaal
• Sprankelend
• Prikkelend

Droog 
• Niet droog
• Bitterdroog
• Alcoholdroog

Zwaarte 
(smaak)
• Licht
• Matig
• Zwaar

Stijl: Belgisch Dubbel Alcoholpercentage: 8,8 %





BROUWERIJ BETSY

Bredenaar Jürgen Tavernier studeerde in 1996 in de 
Voedings- en Dieetkunde.

Na 20 jaar zelfstandig diëtist en veel 
hobbybrouwsels, startte hij in 2016 de brouwerij op 

In 2017 eerste bier op de markt gebracht (Blonde 
Betsy)

Volgde intussen een cursus artisanaal bier brouwen 
aan Syntra West en ook de 2-jarige cursus Brouwer 
aan het CVO Pantha Rhei in Gent.



BROUWERIJ BETSY

Bierfirma die in het begin samen 
werkte met ‘BeerSelect’ uit Gent. 
Brouwt nu zelf bij ‘The Brew Society’ 
in Heule (Kortrijk)

Vernoemd naar het standbeeld ‘De 
Wind’ beter bekend als ‘Blote Betsy’ 
van kunstenaar Irénée Duriez op het 
Duinenplein in Bredene

Gebruikt uitsluitend lokale mout en 
hop



BROUWERIJ BETSY

Sinds september ook een eigen proefbrouwerij met proeflokaal geopend 

Voor degustaties en workshops en om eigen recepten uit te werken in 
beperkte volumes (150l)



BROUWERIJ BETSY



BROUWERIJ BETSY



KUSTBIEREN.BE

Samenwerking tussen Brouwerij Jus de Mer, Brouwerij Betsy en 
Coast (Wenbrew)



BROUWERIJEN (AAN ZEE EN W-VL)



BROUWERIJEN (AAN ZEE EN W-VL)



BROUWERIJEN (AAN ZEE EN W-VL)



BETSY TRIPEL

Zoet

Zuur

BitterHoppig

Fruitig

Moutig Smaak

Zoet

Zuur

BitterHoppig

Fruitig

Moutig Nasmaak

Blond                 Goud              Amber            Koper                    Bruin            Donker Bruin              Zwart
Kleur

Duur nasmaak 
• Niet aanwezig 
• Vluchtig
• Matig
• Lange nasmaak

Aroma’s
• Zuur
• Bitter
• Zoet
• Gist
• Hoppig
• Fruitig
• Honing

• Koffie
• Chocolade
• Kruidnagel
• Geroosterd
• Noten
• Citroen
• Banaan

• Kruidig
• Den
• Moutig
• Tarwe
• Vanille
• Alcohol
• Houtig
• …

Schuimstructuur
• Ongelijkmatig
• Gelijkmatig
• Grote bellen 
• Kleine bellen
• Dik
• Romig

Helderheid 
• Helder
• Wazig
• Mistig 
• Troebel
• Vlokken

Stabiliteit schuim
• Snel weg
• Matig
• Niet snel weg 
• Stabiel
• Wandklevend
• Niet wandklevend

Hoeveelheid schuim
• Geen
• Weinig
• Matig
• Veel
• Overvloedig

Sterkte 
(alcoholsmaak)
• Licht 
• Matig
• Sterk

Mondgevoel
Koolzuurgas
• Plat
• Normaal
• Sprankelend
• Prikkelend

Droog 
• Niet droog
• Bitterdroog
• Alcoholdroog

Zwaarte 
(smaak)
• Licht
• Matig
• Zwaar

Stijl: Tripel Alcoholpercentage: 9,2 %





DE STRUISE BROUWERS

Opgericht in 2001 door Dion Vandeweghe (brouwer), 
Jeroen Steenkiste, Urbain Coutteau (brouwer) en Carlo 
Grootaert in Lo-Reninge. 
In 2010 verhuisd naar Oostvleteren. Voorheen een 
bierfirma die hun bieren lieten brouwen bij Brasserie 
Caulier in Péruwelz en later bij Brouwerij Deca in 
Woesten. 
Sinds 2015 brouwen ze enkel in hun eigen brouwerij.

Deca

Caulier

Struise



DE STRUISE BROUWERS

De naam verwijst naar de plaats waar de 
brouwerij in 2001 werd opgestart: in een 
struisvogel- en vakantieboerderij ‘De 
Noordhoek’ in Lo-Reninge. Officiële naam 
VDACO BVBA.

In 2010 verhuisd naar een voormalige 
school ‘'t Oud Schooltje’ in Oostvleteren 
en daar eigen brouwinstallatie met 
proeflokaal geïnstalleerd. 



DE STRUISE BROUWERS

In 2008 uitgeroepen tot beste brouwerij van de wereld door de 
bekende bierwebsite Ratebeer.com 

In 2020 is ‘Het Oude Schooltje’ uitgeroepen tot de beste in de 
categorie ‘Brewer tap room’. Minstens 30 bieren op tap!



DE STRUISE BROUWERS

1000 hl gistingstanks

>300 verschillende 
eikenvaten uit Frankrijk 
(wijn), Spanje (porto, 
wijn), US (whiskey, 
bourbon), Schotland 
(whisky)...



DE STRUISE BROUWERS



DE STRUISE BROUWERS



DE STRUISE BROUWERS

En zo verder…



PANNEPOT RESERVA 2019

Pannepot verwijst naar de vissersboten van De Panne van 
begin jaren 1900 en naar de donkere ale die door de vissers 
gedronken werd.
Pannepot (in al zijn variaties) is het vlaggenschip van De 
Struise Brouwers. 
Belgian dark strong ale met subtiele stout toets. 
Voor het eerst gebrouwen in 2003 en sinds 2004 
onafgebroken in de Top 100 van de beste bieren ter wereld.



PANNEPOT RESERVA 2019

2019-versie: Pannepot die 2 jaar lang gelagerd 
is op eiken bourbon vaten van Woodford
Reserve. Ideaal bier voor te bewaren!

Woodford Reserve Distillery (sinds 1812) in 
Woodford County, Kentucky (USA). Eén van de 
oudste nog actieve distilleerderijen in Kentucky. 



PANNEPOT RESERVA (2019)

Zoet

Zuur

BitterHoppig

Fruitig

Moutig Smaak

Zoet

Zuur

BitterHoppig

Fruitig

Moutig Nasmaak

Blond                 Goud              Amber            Koper                    Bruin            Donker Bruin              Zwart
Kleur

Duur nasmaak 
• Niet aanwezig 
• Vluchtig
• Matig
• Lange nasmaak

Aroma’s
• Zuur
• Bitter
• Zoet
• Gist
• Hoppig
• Fruitig
• Honing

• Koffie
• Chocolade
• Karamel
• Geroosterd
• Noten
• Citroen
• Banaan

• Kruidig
• Bourbon
• Moutig
• Tarwe
• Vanille
• Alcohol
• Houtig
• …

Schuimstructuur
• Ongelijkmatig
• Gelijkmatig
• Grote bellen 
• Kleine bellen
• Dik
• Romig

Helderheid 
• Helder
• Wazig
• Mistig 
• Troebel
• Vlokken

Stabiliteit schuim
• Snel weg
• Matig
• Niet snel weg 
• Stabiel
• Wandklevend
• Niet wandklevend

Hoeveelheid schuim
• Geen
• Weinig
• Matig
• Veel
• Overvloedig

Sterkte 
(alcoholsmaak)
• Licht 
• Matig
• Sterk

Mondgevoel
Koolzuurgas
• Plat
• Normaal
• Sprankelend
• Prikkelend

Droog 
• Niet droog
• Bitterdroog
• Alcoholdroog

Zwaarte 
(smaak)
• Licht
• Matig
• Zwaar

Stijl: Belgian Strong Dark Ale Alcoholpercentage: 10%



BTCL AGENDA/LIDMAATSCHAP

Geplande proefavonden:

• 17 december 2021

• 11 februari 2022

BTCL lidmaatschap voor 1 jan 2022 – 31 dec 2022: 10€ 

3€ korting per proefavond voor leden (en partner)

Zythos lidmaatschap: 20€ (ipv 10€)

4 x/jaar het interessante tijdschrift ‘De Zytholoog’ 

Enkele gratis consumpties op jaarlijkse Zythos bierfestival

Meer info volgt via mail/website



17 DECEMBER: WHISKYBIEREN



DANK U VOOR UW AANDACHT!!!

Bedankt aan alle helpers achter de toog/in de keuken!

Bier te koop: 2.5 €/stuk
Pannepot Reserva 2019: 4 €/stuk  





BRONNEN

https://www.bistro-zee-zee.be/

https://www.brouwerijdebrabandere.be/

https://coastbeer.be/

https://www.jusdemer.be/

https://www.brouwerijbetsy.be/

https://struise.com/

https://www.jusdemer.be/
https://www.jusdemer.be/
https://www.jusdemer.be/
https://www.jusdemer.be/
https://www.brouwerijbetsy.be/
https://struise.com/

