


THEMA VAN DE PROEFAVOND:

TRIPELAVOND

WELKOM IEDEREEN!



AGENDA

Bierproefavonden:

• 10 februari

• 24 maart

Presentaties en recepten van vorige 
proefavonden staan online:

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

Darts voor recreanten elke maandag 
en donderdag (winterstop: 16 dec 
tem 8 jan)

https://schalbroek.be/beer-tasting-club-lummen/


LIDGELD 2023

BTCL lid: €10

3 euro korting op elke proefavond

BTCL + Zythos lid: €30

4x Zytholoog/jaar + 2 gratis 
consumpties op ZBF

BTCL + Nieuwe optie: Zythos lid 
zonder Zytholoog €20

Uitnodiging volgt nog via mail 



Locatie “Beer Tasting Club 
Lummen” is beschikbaar

VOOR WE ERAAN BEGINNEN…

Graag stilte tijdens de presentatie 
zodat alle geïnteresseerden de uitleg 

kunnen horen



WAT IS EEN TRIPEL?

Geen beschermde benaming. Elk bier kan in principe 
‘tripel’ op zijn etiket zetten.

Algemeen herkende stijl van bovengistend, blond tot 
amber, Belgisch biertype met 7 tot 9,5 Vol% alcohol 
met hergisting op fles.

Complex met kruidige, fruitige en (niet scherpe) 
alcoholische aroma’s. 

Fruitigheid loopt uiteen van citrusachtig, banaanachtig 
tot ander fruit. Toevoeging van kruiden komt vaak 
voor. 

Kenmerkend is de mooie balans tussen gistkarakter, 
hop, mout en alcohol. Niets mag overheersen.





BROUWERIJ VISSENBERG

Gestart als hobbyproject van een groep vrienden. Na enkele 
hobbybrouwsels bleven er nog twee vrienden over: Peter 
Verellen en Hans Helsen. 

Na een zilveren medaille te halen op de Brouwland 
Biercompetitie (officieus Belgisch kampioenschap beste 
hobbybier) de Brouwerij Vissenberg gestart in 2013 in Vremde
(Bouchout)



BROUWERIJ VISSENBERG

Na verloop van tijd was in feite een bierfirma die samen met Brouwerij de 
Graal uit Brakel werkte voor grotere volumes 

In 2015 geïnvesteerd in eigen brouwinstallatie van 300l, die ze hebben 
geïnstalleerd in een groot tuinhuis in de tuin van Peter (in Nijlen) en 
sinds 2016 zij ze effectief een microbrouwerij 

Ondertussen ook nog versteking van Jelle Jochems

Hans, Jelle en Peter



BROUWERIJ VISSENBERG

Naam Vissenberg komt van de 
grootouders van Peter Verellen, zijn oma 
heette ook Vissenberg.

Na onderzoek van de stamboom bleek dat 
familie Vissenberg in 17de eeuw 
brouwersfamilie was.

Mooie slogan: ‘Hop doet leven’



BROUWERIJ VISSENBERG

Meer dan 30 bieren door de jaren heen

Pralines met 
Viswijf in 
verwerkt in 
samen werking 
met Chocolatier 
Chris Jacobs 



BRILJANT

Tripel verkrijgbaar sinds begin dit jaar 

3-granentripel: gerst, haver en tarwe

Aangenaam zachte en licht fruitige tripel



BRILJANT

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
• Citrus
• Banaan

• Kandijsuiker
• Alcohol
• Moutig
• Tarwe
• Vanille
• Pompelmoes
• Houtig
• …

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

Helderheid 
• Helder
• Wazig
• Mistig 
• Troebel
• Vlokken

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

Hoeveelheid schuim
• Geen
• Weinig
• Middelmatig
• 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: 8,5%





RODENBACH

Brouwerij opgericht door de familie Rodenbach in 1821 in Roeselare

In 1836 kochten Pedro Rodenbach en echtgenote Regina Wauters de 
andere familieleden uit. De naam werd gewijzigd naar Brasserie et 
Malterie Saint-Georges

In 1872, introduceerde kleinzoon Eugène, na een stage in Engeland, de 
foeders waaraan Rodenbach zijn typische karakter ontleent

Na het overlijden van Eugène in 1889 richten zijn nabestaanden de 
Brouwerij Rodenbach op

In 1998 volgde de overname door Brouwerij Palm. Momenteel eigendom 
van Royal Swinkels Family Brewers (voorheen Bavaria) na overname in 
2016 



RODENBACH

Drie broers Rodenbach (Alexander, Constantijn, Pedro) 
waren lid van de grondwetgevende vergadering bij de 
stichting van België in 1830

Constantijn Rodenbach is coauteur van de tekst van het 
Belgische volkslied: de Brabançonne



RODENBACH

Typisch ‘Vlaams rood bruin’. De melkzuurbacterie actief in de houten foeders 
geeft het bier typische fruitige en licht zure smaak

294 eiken houten foeders, met inhoud van 120 hl of 650 hl, sommigen nog 
uit 1872. Alles te samen 65 000 hl opslagcapaciteit over 10 foederzalen. 
Foeders zijn beschermd als industrieel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap 
en onderhouden in eigen kuiperij. 



RODENBACH

In 1998 volgde de overname door 
Brouwerij Palm. Starten meteen met 
restauratie van het gebouwencomplex 
en de foederzalen. 

In 2000 opent het 
bezoekerscentrum/museum

In 2002 wordt de nieuwe 
ultramoderne brouwzaal in gebruik 
genomen en de feestzaal ‘Ter Eeste’ 
geopend.



RODENBACH

Op zondag 8 mei 2022 vierden de brouwerij  
hun 200-jarig bestaan Rodenbach

Boek uitgebracht voor deze speciale 
gelegenheid: ‘Rodenbach schenkt en schrijft 
geschiedenis’ van Erik Verdonck

Sven Stuer, de CEO van Swinkels België en 
Rodenbach-directeur Rudi Ghequire



RODENBACH



RODENBACH



RODENBACH



RODENBACH RED TRIPEL

200-jarig jubileumbier (1821-2021) van 8,2 vol% 

2-jarig houtgerijpt foederbier gemengd met jonge tripel

Verfrissende, complexe en goed doordrinkbare tripel

Zowel het moutige, het fruitige van de tripel als het 
fruitige, lichtzure en houtgerijpte van het foederbier
proef je terug in je glas.



RODENBACH RED 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
• Whisky
• Banaan

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

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

Helderheid 
• Helder
• Wazig
• Mistig 
• Troebel
• Vlokken

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

Hoeveelheid schuim
• Geen
• Weinig
• Middelmatig
• 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: 8,2%





BROUWERIJ SCHAEPHERDERS

Bierfirma opgericht in Mechelen in 2017 door vader en 
zoon Frank en Jellert Schaepherders.

Beide hobbybrouwers en Jellert heeft ondertussen ook 
opleiding microbrouwer gevolgd

Ontwikkelen bieren op hun eigen brouwinstallatie

Laten bier volgens eigen recept brouwen bij Distilleerderij 
en brouwerij Craywinckelhof uit Lubbeek



BROUWERIJ SCHAEPHERDERS

Naam komt van de familienaam

Biertjes onder ontwikkeling zijn ‘lammetjes’

Twee volwaardige schoppekes: IPA en Tripel

Beide zilver gewonnen in hun categorie op de 
London Beer Competition van dit jaar.

Ook Schoppeke Tonsura 2022 op de markt:

Limited edition Gin-infused Schoppeke Tripel

Ook nog wit, bruin en stout ‘lammetje’ in 
ontwikkeling



CRAYWINCKELHOF
Opgericht in 2010 in Lubbeek door Louis Schrevens (verzekeraar, 
ondertussen gediplomeerd brouwer)

Bekend van de KraaiKe bieren

Gerenoveerde vierkantshoeve met o.a. de brouwerij en 
distilleerderij

Momenteel wordt er gebrouwen door Louis, Thomas Desmedt 
(administratieve en commerciële zijde van de brouwerij) en Luc 
Pauwels (docent bierbrouwen en distilleren in Anderlecht)

Luc PauwelsLouis Schrevens Thomas Desmedt



CRAYWINCKELHOF

Er was al een brouwerij in de vierkantshoeve 
in 1893 toen, zoals vele boeren, Germaan Van 
Obbergen een hoevebrouwerij opstartte.

Er werd voor het laatst gebrouwen in 1917, 
tijdens WOI namen de Duitsers al het 
brouwmateriaal in beslag.

Louis Schrevens, ondertussen 5de generatie, 
erfde de vierkantshoeve van zijn schoonvader

In 2010 besliste hij de hoevebrouwerij nieuw 
leven in te blazen.

Ondertussen is het een uitgegroeid tot een 
streekbelevingscentrum met bistro, feestzaal, 
teambuildings, bierworkshops… 



CRAYWINCKELHOF

Naast hun eigen assortiment brouwen en destilleren ze ook voor derden 
op hun moderne installatie o.a. voor Brouwerij Schaepherders



CRAYWINCKELHOF

En nog veel meer…



CRAYWINCKELHOF

Distilleerderij:

• Gin

• Oude, jonge en hopjenever

• Korenwijn

• Vlierbloesemlikeur, 
vlierbessenlikeur en 
kruidenlikeur

• Chocolade, bananen en 
frambozen eau-de-vie



SCHOPPEKE TRIPEL MET FOODPAIRING

Foodpairing in harmonie: Broodje pastrami met kruidenkaas

Bij deze variant van een broodje gezond vervangen we de 
mayonaise door verse roomkaas met kruiden en de gekookte 
ham door pastrami. 

Pastrami is oorspronkelijk afkomstig uit Roemenië waar 
schapenvlees gepekeld en nadien gerookt werd. Pastrami is 
nu wijd verspreid maar dan vooral gemaakt van runds- of 
kalfsvlees. 

Dit bitterzoet bier heeft ook wat kruidige toetsen. Deze 
kruidigheid past wonderwel bij de kruidigheid van het 
broodje.



SCHOPPEKE 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
• Karamel
• Geroosterd
• Noten
• Whisky
• Banaan

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

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

Helderheid 
• Helder
• Wazig
• Mistig 
• Troebel
• Vlokken

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

Hoeveelheid schuim
• Geen
• Weinig
• Middelmatig
• 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: 8,5%



PAUZE

AGENDA:

Bierproefavonden:
• 10 februari
• 24 maart



WAT IS EEN TRIPEL?



WAT IS EEN TRIPEL?



WAAROM ‘TRIPEL’?

Volgens de legende dat paters de bieren aanduiden 
met x voor licht, xx voor medium en xxx voor sterk bier

Volgens experten hoogstwaarschijnlijk afkomstig van 
het parti-gyle system. 

Een oude brouwtechniek waarbij de mout meerdere 
keren gebruikt werd. 

Eerst keer bevat het wort het meeste suikers, dit geeft 
het zwaarste bier (tripel). Daarna opnieuw water en 
opnieuw maischen geeft wort met minder suiker. En 
nog een laatste keer maischen, nog minder suikers en 
uiteindelijk het lichtste bier





STOKERIJ BROUWERIJ RUBBENS

Opgericht in 1817 in Oost-Vlaamse Zele. Stokerij gegroeid 
vanuit een landbouwbedrijf waarbij de graanoverschotten 
verwerkt werden tot alcohol. 

Bekend van Rubbens Jenever Vieux-Système. Ondertussen 
meer dan 120 verschillende dranken in productie

In 2009 verhuisd naar naburige Wichelen

In 2021 een brouwerij toegevoegd aan de stokerij



STOKERIJ BROUWERIJ RUBBENS

In 1872 werden, onder leiding van Charles 
Rubbens, de landbouwbezigheden werden 
stilaan verminderd terwijl door de aankoop 
van grotere hoeveelheden graan de productie 
werd uitgebreid.

In 1911 wordt de stokerij overgenomen door 
de gebroeders Jean en Benoit Rubbens. Het 
bedrijf kende een eerste bloei door de 
productie van de alom gekende ‘Jenever 
Vieux-Système’. 

Sinds 2009 is Rubbens actief op de site van de 
gewezen staalfabriek Produrac naast de 
Schelde. Voormalige brouwerij in Zele is nu 
appartementencomplex



STOKERIJ BROUWERIJ RUBBENS

In 2007 nam landbouwer Dirk Beck het 
bedrijf over.

Brouwerij gerund door brouwer Michaël 
Schoofs (zoon van René Schoofs van 
brouwerij Vagebond uit Merksplas) onder 
leiding van Hendrik Beck 



STOKERIJ BROUWERIJ RUBBENS

Naast de stokerij en brouwerij ook een brasserie en een feestzaal met 
eigen catering met capaciteit tot 250 mensen



STOKERIJ BROUWERIJ RUBBENS

Bezienswaardigheid in de brouwerij: De Heirmanklok, een astronomisch 
uurwerk, gemaakt door horlogemaker en kunstschilder Edgar Heirman.



STOKERIJ BROUWERIJ RUBBENS

Slogan van Dirk Beck: ‘Van korrel tot borrel!’

Allesomvattend van begin tot einde: Graanteelt (eigen boerderij in Sint-
Gillis-Waas), alcoholstokerij en veeteelt (voor het verwerken van 
graanresten).

Het rundsvlees dat ze serveren in de brasserie komt ook van de eigen 
dieren op de boerderij.

100% ecologisch: dankzij een nieuwe investering eerder dit jaar in extra 
zonnepanelen wordt er nu 130 kWp zonne-energie opgewekt. Dit is goed 
voor 2/3 van hun verbruik. Voor de overige energie wordt groene 
windstroom ingekocht. 



STOKERIJ BROUWERIJ RUBBENS

Altijd een zeepaardje op de etiketten van de Rubbens. 

Verwijst naar het deel van de hersenen dat o.a. zorgt voor het 
kortetermijngeheugen en dat beïnvloed wordt door alcohol, de hyppocampus. 
Ook bekend als het zeepaardje omwille van de vorm.



STOKERIJ BROUWERIJ RUBBENS

Meer dan 120 jenevers, gins, likeuren en andere sterke dranken



STOKERIJ BROUWERIJ RUBBENS



RUBBENS 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
• Whisky
• Banaan

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

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

Helderheid 
• Helder
• Wazig
• Mistig 
• Troebel
• Vlokken

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

Hoeveelheid schuim
• Geen
• Weinig
• Middelmatig
• 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: 8,5%





MARCUS BEERS

Bierfirma opgericht in 2022 onder de onderneming Ammex uit 
Astene (Deinze). Ammex produceert badmatten.

Marc Loontjens, eigenaar van Ammex, is ook lid van 
mountainbike-club Karmel uit Waregem. 

Mountainbikeclub Karmel is een hechte club fietsende 
ondernemers die samen beslisten hun eigen bier uit te brengen. 

Laat hun bier brouwen bij Brouwerij De Plukker uit Poperinge. 



MARCUS BEERS

Het idee om hun eigen bier uit te brengen ontsproot 
tijdens een après-vélo. 

Op 21 april 2022 werd Marcus Tripel gelanceerd

Ook geserveerd in Marcus (restaurant met Michelin 
ster) in Deerlijk

Gilles Joye en Hieke naast Marc Loontjens



BROUWERIJ DE PLUKKER

In 2011 opgericht door Kris Langouche (brouwer) en Joris 
Cambie (hopboer) in Poperinge, West-Vlaanderen

Enige hopbedrijf in België met een eigen brouwerij (brasserie 
à la ferme)

Gecertificeerde biologische teelt sinds 1997

Brouwen enkel bieren met eigen hop

Joris Cambie en Kris Langouche



BROUWERIJ DE PLUKKER

Al eeuwenlang in de streek hop 
geteeld. Het zeeklimaat en de 
vruchtbare zandleembodem 
vormen een ideale basis 

Familie Cambie teelt al meer 
dan 5 generaties hop 

Joris Cambie nam het bedrijf 
over van zijn vader in 1993

O.a. de Engelse hopsoorten 
Goldings, Pilgrim, Phoenix, 
Fuggle, Whitbread Goldings en 
Challenger en de Amerikaanse 
soorten Cascade en Centennial



BROUWERIJ DE PLUKKER

De brouwerij is geïnstalleerd in een loods die vroeger werd gebruikt om 
de hop in te plukken en te drogen

In 2011 capaciteit om 450 liter per keer te brouwen

Huidige capaciteit 1000 liter per brouwsel

Sinds 2016 automatische afvullijn 



BROUWERIJ DE PLUKKER



MARCUS TRIPEL

Belgische tripel met biologische Challenger, 
Goldings en Pilgrim hop.

Ongefilterd en niet gepasteuriseerd.

Zachte moutsmaak met een subtiele
combinatie van kruidige en fruitige hoppen.



MARCUS TRIPEL MET FOODPAIRING

Foodpairing in harmonie: Bierbavarois met honing 
en kurkuma

Dit dessertje op basis van een tripelbier heeft een 
volle bitterzoete smaak. 

Samen met deze tripel met zoete toetsen en een 
aangename hopbitterheid. 

Bier en gerecht tillen elkaar naar een hoger niveau.



MARCUS 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
• Karamel
• Geroosterd
• Noten
• Whisky
• Banaan

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

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

Helderheid 
• Helder
• Wazig
• Mistig 
• Troebel
• Vlokken

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

Hoeveelheid schuim
• Geen
• Weinig
• Middelmatig
• 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: 8,5%





BRASSERIE STATION 16

Microbrouwerij/bierfirma opgericht door Xavier Michaux in 
mei van vorig jaar in Gedinne (vlakbij de grens met Frankrijk)

Ondertussen ook versterking van brouwer Jean-Benoît en 
algemeen manager Corentin

Werken samen met Belgo Sapiens Brewers uit Nijvel, waar ze 
grotere volumes laten brouwen volgens eigen recept. 



BRASSERIE STATION 16

De naam verwijst naar de locatie van de 
brouwerij: Station 16 in Gedinne

Hiernaast is Xavier ook nog baas van 
schrijnwerkerij Chimsco die zich specialiseren in 
houten dakconstructies en houten 
tuinhuizen/carports

Ook paté met La Gedinnoise Tripel op de markt 
gebracht in samenwerking met een lokale 
slagerij

Slogan: ‘Tradition. Patrimoine et savoir-faire’



BRASSERIE STATION 16

La Gedinnoise triple: 3-granen tripel van 9 vol% alc.



BELGO SAPIENS BREWERS

Brasserie station 16 werkt samen met Belgo
Sapiens Brewers

Eigenlijke naam van Belgo Sapiens Brewers is 
Brasserie Ceres Belgique SPRL 

Bvba opgericht in 2015 in Nijvel door Brouwer 
Damien Demunter en 3 investeerders. 

Damien heeft meer dan 20 jaar 
brouwerservaring. Ook heeft hij meerdere jaren 
als brouwer gewerkt in USA 

“Plezier van het delen… en ook bier!”

Xavier Michaux en Damien Demunter



BELGO SAPIENS BREWERS

Goed uitgeruste moderne brouwerij 

Damien focust zich ook op bier in blik in 33cl en 50cl (voor eigen bieren)

In blik: Beter houdbaar, recycleerbaar en gemakkelijker te vervoeren



BELGO SAPIENS BREWERS



LA GEDINNOISE TRIPLE

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
• Perzik
• Zoet
• Gist
• Hoppig
• Fruitig
• Honing

• Koffie
• Chocolade
• Kruidnagel
• Geroosterd
• Noten
• Citrus
• Banaan

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

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

Helderheid 
• Helder
• Wazig
• Mistig 
• Troebel
• Vlokken

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

Hoeveelheid schuim
• Geen
• Weinig
• Middelmatig
• 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: 9,0%



THEMA VAN DE PROEFAVOND:

TRIPELAVOND

Welke tripel was het beste?



LIDGELD 2023

BTCL lid: €10

3 euro korting op elke proefavond

BTCL + Zythos lid: €30

4x Zytholoog/jaar + 2 gratis 
consumpties op ZBF

BTCL + Nieuwe optie: Zythos lid 
zonder Zytholoog €20

Uitnodiging volgt nog via mail 



AGENDA

Bierproefavonden:

• 10 februari

• 24 maart

Presentatie/recepten van vandaag 
komen spoedig ook online 

Darts voor recreanten elke 
maandag en donderdag 
(winterstop: 16 dec tem 8 jan)



10 FEBRUARI: BIEREN MET EEN VLEUGJE 
ROMANTIEK



DANK U VOOR UW AANDACHT!!!

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

Bier te koop:
2,5€/33cl (tripels)

3€/33cl (whiskybieren)
10€/75cl (Rodenbach Red Tripel)





BRONNEN

https://be.rodenbach.be/be/nl.html

https://rubbens.be/

https://www.marcus-beers.be/

https://www.plukker.be/

https://www.schoppeke.be/index.html

https://craywinckelhof.be/

https://brouwerijvissenberg.be/

https://www.station16.be/

https://www.belgosapiens.be/?lang=nl
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