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Passchendaele 0.5 Liter 5.2%  Brouwerij Van Honsebroeck 
 

Het Bier: 
De Passchendaele verrast door de rijke smaak die je eerder van een sterker bier zou verwachten. De 
Passchendaele valt meteen op door de volle, romige smaak, evoluerend naar licht tintelend tegen het 
gehemelte en eindigend met het mild droogtrekken van de tong. Deze lichte doordrinker opent de weg naar 
het complexe smakenpalet van een hogegistingsbier. 
 

De Brouwerij: 
De geschiedenis van deze Ingelmunsterse brouwerij begint in 1900. Emiel en Louisa Van Honsebrouck kopen 
dan een kleine boerderij waar ze een brouwerij stichten. De brouwerij blijft in familiebezit wanneer Paul en 
Ernest Van Honsebrouck in 1922 de beide stichters opvolgen. Er worden voornamelijk ondergistende bieren 
gebrouwen, zoals pils, bruin en export. De brouwerij kent zijn doorbraak in 1953. Luc Van Honsebrouck volgt 
Paul en Ernest op en dankzij zijn ideeën wordt de brouwerij bekend. Men besluit zich te specialiseren in het 
brouwen van bieren met een hoge gisting, zoals Bacchus. Vier jaar later start men ook met het brouwen van 
geuze. De brouwerij vierde, in 2000 zijn honderdjarige bestaan is vooral bekend om zijn speciaalbieren 
Kasteelbier, St. Louis en Brigand. 
 

De Bieren: 
Na Bacchus en Gueuze St.-Louis komen Kriek Lambic, Pêche, Framboise, Cassis, Brigand en Kasteelbier. Er zijn 
vier soorten Kasteelbier: de Tripel en de bruine versie, bevatten allebei 11% vol. alcohol, de blonde en de 
rouge bevatten 8% vol. alcohol. Het assortiment van St. Louis bevat vooral fruitbieren zoals Kriek, Framboise, 
Cassis en Pêche. Als ‘specialiteit van het huis’ gelden Bacchus, Vlaamsch Wit en K8. In 2014 werd het bier 
Passchendaele gelanceerd, ter gelegenheid van de 100e verjaardag van de Eerste Wereldoorlog. 
De bieren van deze brouwerij mogen sinds 2012 het logo "Belgische Hop-Houblon Belge–Belgian Hops" 
dragen. Dit kwaliteitslabel werd in september 2011 gelanceerd en wordt enkel toegekend aan bieren die 
gebrouwen worden met minimum 50% Belgische hop. 
 
Verdere informatie: 
http://www.passchendaelebeer.be/  
http://www.vanhonsebrouck.be/nl/  
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brouwerij_Van_Honsebrouck  

Adres: +32(0)51 33 51 60 
Oostrozebekestraat 43 
8770 Ingelmunster 

Beoordeling:  /10 
Schuim: Romig / fijn / grof / vlokkig / andere: 

……………………………………...………………………………………………………… 
Kleur: Bleek / blond / licht amber / amber / donker amber / roodbruin / rood / 

lichtbruin / bruin / donkerbruin / zwart / andere:  
………………………………………………………………………………………………… 

Aroma: Neutraal / moutig / fruitig / hout / ijzer / hoppig / groente / zoetig / scherp / 
oxidatie / andere:  
………………………………………………………………………………………………… 

Basissmaak: Zacht / zuur / bitterzuur / bitter / bitterzoet / zoet / zoetzuur / zout / andere:  
………………………………………………………………………………………………… 

Nasmaak: Zacht / zuur / bitterzuur / bitter / bitterzoet / zoet / zoetzuur / zout / andere:  
………………………………………………………………………………………………… 
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Merci Maman 6% Brouwerij De Leite 
 

Het Bier: 
Merci Maman’ is een ‘warm blond bier’ van 6 vol % alcohol met een fijn bittere afdronk en een fruitige 
toets. “We wilden een bier dat zich onderscheidt, maar toch door veel mensen ook vrouwen graag wordt 
gedronken,” vertelt brouwer Luc Vermeersch die voor het smaakpalet overleg pleegde met biersommelier 
Sofie Van Rafelgem. 10 procent van de omzet van ‘Merci Maman’ wordt afgestaan aan het Vrouwenhuis 
dat Jennie Vanlerberghe met Moeders voor Vrede sinds 2002 uitbouwt in Istalif, een district op 48 km ten 
noorden van de Afghaanse hoofdstad Kabul. 
 

De Brouwerij: 
‘Leite’ is een verbastering van het woord ‘laagte’ en zou ook duiden op een plaats in Ruddervoorde waar 
een beek langs de Leitemolen stroomt, niet ver van de brouwerij. De brouwerij beschikt over een 
kookketel van 6.250 l.  In de maisch-filterkuip – met een capaciteit van 8.000 l worden gewoonlijk 
brouwsels van 3.000 l gemaakt. 
 
De gekoelde gisttank  heeft een volume van 5.000 l en de lagertank kan 6.000 l aan. Alle tanks zijn 
geïsoleerd.  De warmtebron is een vlampijp – stoomketel. 
 
Luc Vermeersch, de oprichter van brouwerij De Leite experimenteerde al in 1997 in een huisje in de tuin 
met een kleine brouwerij, capaciteit 30 liter, die hij had aangekocht in Finland. 
 
Samen met zijn vriend Etienne Van Poucke ging hij een jaar brouwcursus volgen. Daar ontmoette hij de 
derde brouwbroeder Paul Vanneste. Tijdens deze opleiding groeide het idee van een grotere brouwerij.  In 
april 2008 was brouwerij De Leite een feit. Na 3 jaar werden plannen gesmeed voor uitbreiding. In februari 
2011 werden nog grotere ketels geïnstalleerd. 
 

De Bieren: 
Femme Fatale, Bon Homme, Enfant Terriple, Ma mère spéciale, Cuvée Mam´zelle, Cuvée Jeun´homme, 
Cuvée Soeur´Ise, Fils à Papa 
 
Verdere informatie:  
http://www.deleite.be 
 

Adres: +32 50 25 07 96 
De Leiteweg 32 
8020 Ruddervoorde 

Beoordeling:  /10 
Schuim: Romig / fijn / grof / vlokkig / andere: 

……………………………………...………………………………………………………… 
Kleur: Bleek / blond / licht amber / amber / donker amber / roodbruin / rood / 

lichtbruin / bruin / donkerbruin / zwart / andere:  
………………………………………………………………………………………………… 

Aroma: Neutraal / moutig / fruitig / hout / ijzer / hoppig / groente / zoetig / scherp / 
oxidatie / andere:  
………………………………………………………………………………………………… 

Basissmaak: Zacht / zuur / bitterzuur / bitter / bitterzoet / zoet / zoetzuur / zout / andere:  
………………………………………………………………………………………………… 

Nasmaak: Zacht / zuur / bitterzuur / bitter / bitterzoet / zoet / zoetzuur / zout / andere:  
………………………………………………………………………………………………… 
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Wipers Times 6,2% Brouwerij De Kazematten 
 

Het Bier: 
Wipers Times 14 is het eerste bier van de nieuwe Ieperse Stadsbrouwerij 'Brouwerij Kazematten', 
gevestigd in de unieke historische kazematten van 'Het Houten Paard' aan de Rijselpoort te Ieper. 
 
De naam Wipers times verwijst naar de niet-officiële, humoristisch en af en toe opruiende krant die in de 
loopgraven verspreid werd, geschreven door en voor de soldaten.  
Wipers was de Engels bijnaam voor Ieper. Een combinatie van de woorden weep (=huilen) en Ieper. 

De Brouwerij: 
De Ieperse stadsbrouwerij Kazematten is gevestigd onder de vestingen die de stad omwallen. Zij dateren 
van rond 1680 en zijn gebouwd door de Vauban, ingenieur van Lodewijk XIV. Deze drie unieke Kazematten 
of souterrains maken deel uit van de 17e eeuwse vestingen die de stad Ieper omwallen. 
Gedurende de eeuwen werden deze souterrains gebruikt als opslagplaats voor munitie en legermaterieel. 
Ze deden ook dienst als slaap- en schuilplaats voor de troepen die Ieper tijdens de vele belegeringen 
hebben verdedigd. 
 
Zo richtten de Britse troepen tijdens Wereldoorlog I de kazematten in als 'mess' voor de officieren. Ook 
hun commandopost, rustplaats en veldhospitaal werden in 'Hotel de Remparts', zoals de kazematten 
ironisch werden genoemd, ondergebracht. Ook de Britse soldatenkrant The Wipers Times werd er 
gedrukt. En nu is er dus een stadsbrouwerij op deze unieke locatie 
 

De Bieren:  
Wipers Times 14, Grotten Santé 
 
Verdere informatie:  
http://www.kazematten.be/ 
 

Adres: Houten Paard 1 
8900 Ieper 

Beoordeling:  /10 
Schuim: Romig / fijn / grof / vlokkig / andere: 

……………………………………...………………………………………………………… 
Kleur: Bleek / blond / licht amber / amber / donker amber / roodbruin / rood / 

lichtbruin / bruin / donkerbruin / zwart / andere:  
………………………………………………………………………………………………… 

Aroma: Neutraal / moutig / fruitig / hout / ijzer / hoppig / groente / zoetig / scherp / 
oxidatie / andere:  
………………………………………………………………………………………………… 

Basissmaak: Zacht / zuur / bitterzuur / bitter / bitterzoet / zoet / zoetzuur / zout / andere:  
………………………………………………………………………………………………… 

Nasmaak: Zacht / zuur / bitterzuur / bitter / bitterzoet / zoet / zoetzuur / zout / andere:  
………………………………………………………………………………………………… 
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Scotch CTS 7,2% Brouwerij Anheuser Busch InBev  
 

Het Bier: 
Een roodbruine scotch met een alcoholpercentage van 7,2%. 
 
Kort na de Eerste Wereldoorlog herontdekte men in België de Engelse ale-bieren. In die tijd zagen de meeste 
Belgische ales het levenslicht: Ginder Ale, Bark Ale, Op Ale, etc. Ook de stout-bieren veroverden in deze 
periode hun plaats in het Belgische brouwerslandschap. 
 
Brouwerij Wielemans uit de Brusselse gemeente Vorst kwam in 1921 met Crowned Trees Stout. In 1926 
kwam daar Crowned Trees Scotch bij, zachter en zoeter van smaak. De naam Crowned Trees is geïnspireerd 
door de gekroonde bomen die het wapenschild van de gemeente Vorst sieren. De gekroonde boom met langs 
beide zijden een paard was ook het logo van brouwerij Wielemans. 
In de jaren ’60 verdween Crowned Trees Stout, enkel Crowned Trees Scotch bleef in productie. Vandaag is 
brouwerij Wielemans verdwenen en is de productie van Crowned Trees Scotch in handen van AB Inbev. 

De Brouwerij: 
Lambert Wielemans en zijn echtgenote Ida Ceuppens, kochten in 1862 brouwerij Riche-Soyez in de 
Nieuwlandstraat. Kort daarna overleed Wielemans, waarna zijn weduwe en moeder van tien kinderen de 
brouwerij voortzette. Vanaf 1868 werd er eigen bier gebrouwen. Zodra het kon, begonnen de broers 
Edouard, Félix en Prosper Wielemans (1850-1932), mee te werken in de brouwerij. Edouard had voordien 
gestudeerd aan de brouwerijschool van Leuven. In 1879 kocht de familie een terrein in Vorst. Daar werd een 
nieuwe brouwerij gebouwd die vanaf 1883 Brasserie Wielemans-Ceuppens werd genoemd, ter herinnering 
aan de kort ervoor overleden weduwe Wielemans-Ceuppens. In de nieuwe fabriek werd een nieuw, licht, 
blond bier gebrouwen: Bavière Wielemans, waarvan de productie opliep tot 25.000 hectoliter per jaar en 
floreerde brouwerij. In 1930 werd het nieuwe gebouw Wiels betrokken. In 1978 werd de brouwerij 
overgenomen door Artois. Vanaf 1980 werden de activiteiten afgebouwd en op 29 september 1988 werd het 
laatste Wielemansbier gebrouwen. In 2007 werd in het oude gebouw het Centrum voor hedendaagse kunst 
geopend, nadat restauratie- en verbouwingswerken in 2005 waren gestart. 

De Bieren: 
AB Inbev: Teveel om op te noemen 

Verdere informatie:  
http://nl.wikipedia.org/wiki/Scotch_C.T.S. 
http://www.ab-inbev.be/nl_BE/merken.html 

Adres: Brouwerijplein 1 
3000 Leuven 
Tel: 016 27 61 11 

Beoordeling:  /10 
Schuim: Romig / fijn / grof / vlokkig / andere: 

……………………………………...………………………………………………………… 
Kleur: Bleek / blond / licht amber / amber / donker amber / roodbruin / rood / lichtbruin 

/ bruin / donkerbruin / zwart / andere:  
………………………………………………………………………………………………… 

Aroma: Neutraal / moutig / fruitig / hout / ijzer / hoppig / groente / zoetig / scherp / 
oxidatie / andere:  
………………………………………………………………………………………………… 

Basissmaak: Zacht / zuur / bitterzuur / bitter / bitterzoet / zoet / zoetzuur / zout / andere:  
………………………………………………………………………………………………… 

Nasmaak: Zacht / zuur / bitterzuur / bitter / bitterzoet / zoet / zoetzuur / zout / andere:  
………………………………………………………………………………………………… 
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Remembrance Beer 14-18 8% Brouwerij Eutropius 
 

Het Bier: 
Het bier wordt gebrouwen in Brouwerij Eutropius in Heule. Het is een blond bier met een 
alcoholpercentage van 9%. Het bier werd gebrouwen in samenwerking met twee Amerikaanse 
hobbybrouwers, ter gelegenheid van de herdenking in 2014 van het begin van de Eerste wereldoorlog 
honderd jaar geleden. 
 

De Brouwerij: 
Brouwerij Eutropius werd opgericht door drie vennoten Alain Debusschere, Gudrun Vandoorne en 
Bernard Vandamme. Gudrun is brouwster van brouwerij 't Gaverhopke te Stasegem. In 2011 kochten ze 
de oude brouwerij en proefzolder in Heule van brouwerij Alvinne, nadat die verhuisde naar een grotere 
locatie in Moen. 
 
De brouwerij is vernoemd naar Eutropius, de patroonheilige van Heule. 
 

De Bieren: 
 
    First Angel, blond, 8% 
    Winterse Heerlijkheid, blond, 8,5% 
    Stout Bruintje, bruin, 6,5% 
    Vinkenier, blond, 10,8% 
    Remembrance Beer, blond 8% 
    Oscar, blond 6,6% 
    Stafke, blond 7% 
    Gerard, blond & bruin 8% 
 
Verdere informatie:  
http://www.brouwerij-eutropius.be/ 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brouwerij_Eutropius 

Adres: +32 474 84 30 61 
+32 494 39 99 66 
Heule 

Beoordeling:  /10 
Schuim: Romig / fijn / grof / vlokkig / andere: 

……………………………………...………………………………………………………… 
Kleur: Bleek / blond / licht amber / amber / donker amber / roodbruin / rood / 

lichtbruin / bruin / donkerbruin / zwart / andere:  
………………………………………………………………………………………………… 

Aroma: Neutraal / moutig / fruitig / hout / ijzer / hoppig / groente / zoetig / scherp / 
oxidatie / andere:  
………………………………………………………………………………………………… 

Basissmaak: Zacht / zuur / bitterzuur / bitter / bitterzoet / zoet / zoetzuur / zout / andere:  
………………………………………………………………………………………………… 

Nasmaak: Zacht / zuur / bitterzuur / bitter / bitterzoet / zoet / zoetzuur / zout / andere:  
………………………………………………………………………………………………… 
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Ypres Reserva 2011 8%  Brouwerij De Struise Brouwers 
 

Het Bier: 
Diep donkerbruin en zurig Vlaams oud bruin op eiken houten vaten gerijpt die neigt naar een porter 
 

De Brouwerij: 
De Struise Brouwers ('t Oud Schooltje) is een Belgische brouwerij uit Oostvleteren (waar ook het proeflokaal is 
gelegen), opgericht door Carlo Grootaert, Peter Braem, Philippe Driessens en Urbain Coutteau. Ze zijn rond 2001 
gestart met brouwen. Ze hebben een eigen brouwerij in Oostvleteren maar brouwen zelf hun bieren, ook bij 
brouwerij Deca te Woesten. Officieel heet het bedrijf VDACO BVBA.[1] 
 
De Struise Brouwers maakten vrij snel naam, aanvankelijk vooral bij Scandinavische en Amerikaanse bierkenners. 
Daarna verwierven ze ruimere bekendheid in eigen land. Op de website Ratebeer, waar bierdrinkers uit de hele 
wereld aan biersoorten cijfers toekennnen, voerden ze in 2008 de ranglijst van beste brouwers ter wereld aan. 
 
Volgens de strikte definitie van het woord waren De Struise Brouwers tot 2010 geen brouwerij maar een bier 
firma. In tegenstelling tot de meeste andere bierfirma's, die het brouwen overlaten aan iemand anders in een 
andere brouwerij, maken De Struise Brouwers gebruik van een brouwerij om daar zelf hun eigen bieren te 
brouwen.  

De Bieren: 
huidig: AJ, Black Albert, Black Damnation Series (gemengde bieren),  Cuvee Delphine, Elliot, Kabert, Macadame, 
O.N.E (Our Nastiest Effort), Pannepot Series, Struise Witte, Tjeeses Series, Ypres 
 
historisch: Aardmonnik, Black Jack, Ignis & Flamma, Jaded Stillwater Artisanal, Kloeke Blonde, Outblack, Roste, 
Jeanne, Sint-Amatus, Struise Rosse, Struiselensis, Svea IPA, Shark Pants, Westoek 
 
De bieren van deze brouwerij mogen sinds 2012 het logo "Belgische Hop-Houblon Belge–Belgian Hops" dragen.  
Verdere informatie: 
http://struise.com/  
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Struise_Brouwers 
 

Adres:  +32 495 28 86 23 
Kasteelstraat 50 
8640 Oostvleteren 

Beoordeling:  /10 
Schuim: Romig / fijn / grof / vlokkig / andere: 

……………………………………...………………………………………………………… 
Kleur: Bleek / blond / licht amber / amber / donker amber / roodbruin / rood / lichtbruin / 

bruin / donkerbruin / zwart / andere:  
………………………………………………………………………………………………… 

Aroma: Neutraal / moutig / fruitig / hout / ijzer / hoppig / groente / zoetig / scherp / oxidatie 
/ andere: ………………………………………………………………………………………………… 

Basissmaak: Zacht / zuur / bitterzuur / bitter / bitterzoet / zoet / zoetzuur / zout / andere:  
………………………………………………………………………………………………… 

Nasmaak: Zacht / zuur / bitterzuur / bitter / bitterzoet / zoet / zoetzuur / zout / andere:  
………………………………………………………………………………………………… 

 


