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Over Hans Glandorf
`Als ik zweet, zweet ik bier’!
Mijn voorliefde voor speciaal kwam op 16 jarige leeftijd. Daarvoor dronk
ik met vriendjes koude pilsjes. Maar op bezoek op de vogeltjesmarkt in
Antwerpen dronk ik toen voor het eerst een bolleke de Koninck en het
prachtige glas en uiteraard de heerlijke inhoud deden mijn bijzonder
verassen. Sindsdien was mijn interesse voor speciaalbier geboren, het was
een prachtige bevalling. Toen ik 18 was begon ik samen met een vriend
ons eigen biertje te brouwen en dat was geen succes uit zo een blikje. Na
voel oefenen en experimenteren hadden we eindelijk een lekker resultaat
met een netto rendement van 5 liter.
In 1980 begon ik mijn eerste café De Smoeshaan in Purmerend en daar
had ik maar liefst 6 bieren op de tap en 20 van de fles. In die tijd begon
ook Bier en Co in Amsterdam met een ruime keuze aan bier zodat mijn
bier kaart ook steeds meer inhoud kreeg. In 1986 zijn we de Bonte Koe
begonnen en daar zijn we helemaal op speciaalbier over gegaan. 8 kranen
was toen heel wat en 60 bier op fles en we hadden een eigen Biergilde. In
1989 zijn we lid geworden van de ABT de Alliantie van Biertapperijen en
daar zit ik nu alweer 20 jaar van in het bestuur waarvan 14 als voorzitter.
In 1995 ben ik geslaagd voor mijn bierdiploma bij de BSB. Belgische Dienst
voor de Serveerkunst van het Bier. Daardoor kreeg ik als eerste
Nederlander de gevelplaat op de Bonte Koe van Gebreveteerd Uitbater
met Grote Onderscheiding.
Na 20 jaar hebben wij onze zaak verhuurd aan onze barkeeper Huub
Arents met zijn vrouw Linda en ook die hebben de bieren nog meer
uitgebreid. Een prachtig bedrijf. Op Texel in de Koog hebben we daarna
nog 6 jaar het `Proeflokaal van Texel` gehad met een grote diversiteit aan
mooie bieren en whiskys. Nu ga al weer 15 jaar het land in voor trainingen
over bierbehandeling en proeverijen en dat is prachtig mooi werk.
Bron: http://www.bierconnaisseurs.nl/?p=3598
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Notities

Bourbon feiten
In 1964 bepaalde het Amerikaanse Congres dat een Bourbon Whiskey
aan een aantal criteria moest voldoen:
1. Moet in de VS worden gemaakt;
2. Moet worden gewonnen uit een granenmix met minstens 51%
mais;
3. Tot een alcoholgehalte van maximaal 80% vol (160 proof) mag
worden gedistilleerd;
4. Voor 100% natuurlijk moet zijn;
5. De whisky moet in nieuwe, geschroeide vaten van Amerikaans
eiken worden gerijpt.
Voor Straight Bourbon gelden nog enkele aanvullende eisen, zo moet
deze minstens twee jaar hebben gerijpt. Indien hij minder dan vier jaar
heeft gerijpt, dan moet de leeftijd expliciet op het etiket worden
vermeld.
Hoewel Jack Daniel's vaak als een bourbon beschouwd wordt, is dit een
Tennessee whiskey, een Tennessee sour mash, omdat het nog gefilterd
is door houtskool van esdoorn.

Brooklyn Thornbridge Serpent
Brouwerij:

Brooklyn Brewery

Land:

Groot Brittannië/Ierland

Type:

Fruitbier/Lambic

Inhoud:

75 cl

Alcoholpercentage: 9.5%

Serpent is een samenwerking van Brooklyn
Brewery & Thornbridge. Een zeer bijzonder
bier: een bloemige,
fruitige en peperige
Belgische Golden Ale
van 9.5%. Deze is na
het brouwen op Four
Roses bourbon vaten
gezet
met
het
droesem van cider.
Voor 2 jaar (!)

Four Roses is uniek binnen de Bourbon wereld. Een van
de belangrijkste verschillen met andere bourbons is dat
Four Roses gebruikt maakt van tien verschillende
recepturen. Deze voegen zij samen, waardoor ze als
enige nagenoeg een constante smaak produceren.
Alcoholpercentage: 40,0%

Four Roses Bourbon

Anderson Valley Bourbon Barrel Stout
Brouwerij:

Anderson Valley

Land:

Verenigde Staten van Amerika

Type:

Stout/ Porter

Inhoud:

65 cl

Alcoholpercentage: 6,9%
Het begon met een Oatmeal Stout van Anderson
Valley. Een mooi en zacht bier dat erg lekker
wegdrinkt. Later kwamen
dezelfde brouwers op
het idee om gebruikte
Wild Turkey bourbon
vaten op te kopen en
datzelfde bier hier drie
maanden in te bewaren.
Het resultaat is een stout
die nog net zo zacht is,
maar ook nog subtiele
noten van hout, vanille
en toffee bevat.

Wild Turkey Bourbon 101 Proof is rijk aan vanille en
caramel, gecombineerd met hinten van toffee en
lichte rook.
Alcoholpercentage: 50,5%

Wild Turkey 101 Bourbon

Brooklyn Thornbridge Eldon
Brouwerij:

Thornbridge Brewery

Land:

Groot Brittannië/Ierland

Type:

Stout/ Porter

Inhoud:

33 cl

Alcoholpercentage: 8,0%
De Thornbridge Eldon is een imperial stout met een
alcohol percentage van 8%. Het bier is vernoemd naar
de The Eldon Hole een van de
7 wonderen van The Peak
District (een nationaal park in
Groot Brittannië). De Eldon is
een
mooi
volle
en
geroosterde
stout
gebrouwen met Demerara
suiker. Daarnaast is het bier
gerijpt op Kentucky Bourbon vaten wat een vleugje
vanille en fijne Kentucky Bourbon meegeeft.
Evan Williams is een sour mash Bourbon. Bij sour mash
wordt een deel van het "vorige distillaat" gebruikt voor
de nieuwe batch. Hierdoor blijven geur en smaak
consistent. De extra lange lageringperiode t.o.v. andere
Bourbons, geven Evan Williams haar rijkere geur en
zachtere smaak. Evan Williams wordt nog steeds op de
originele Bourbon-sterkte afgevuld: 43%. De geuren en
smaken doen denken aan karamel, vanille met
invloeden uit eiken. Daarnaast wat rook en fruit.

Evan Williams Kentucky Bourbon

Pauze

Brouwerij Kees Barrel Project
Brouwerij:

Kees

Land:

Nederland

Type:

Stout/ Porter

Inhoud:

33 cl

Alcoholpercentage: 10,5%
De Kees Barrel project #04/2016 is een stevige Imperial
Russian Stout. Gebrouwen naar een oud Engels recept
uit 1750. Donker, bijna zwart van kleur. Zwaar moutig
en in de geur tonen van koffie en bittere chocola. Barrel
Project #4 is gerijpt op Garvin vaten.

Een selectie van
de 10 beste
vaten worden
voor de Barrel
Select met een
rijping tussen de
10 en 12 jaar. De perfecte balans, kleine
batches en de fijne vanille maakt deze
Barrel Select tot een klasse bourbon die al
diverse medailles gewonnen heeft.

Alcoholpercentage: 43%

George Dickel Barrel Select

Emelisse White Label
Brouwerij:

Emelisse

Land:

Nederland

Type:

Stout/Porter

Inhoud:

33 cl

Alcoholpercentage: 11.0%
De Imperial Russian Stout van Emelisse is een goed
bier, maar wat ze hiermee doen in hun White Label
Innovation Serie is geweldig. Ze laten het bier op een
gebruikt vat, in dit geval van Bruichladdich, een tijd
staan. Het is mooi om te zien hoe het bier iedere keer
weer specifieke smaken
van het vat overneemt.

Bruichladdich First Cask,
2003 13 years, 58,0%,
0,7L, refill sherry
hogshead 461, 252
bottles.
Neus:
Prikkelig met zeezout, eucalyptus,
anijsdrop, nat gras, zwarte rook en oud koper.
Smaak: Pure chocolade. plakkerige toffee,
donkere kersen en een beetje verbrande turf.
Met een beetje water veel meer rood fruit,
sappig eikenhout, zout en peper.
Afdronk: Rood fruit, zout en peper blijven lang
hangen.

Bruichladdich First Cask
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