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Inleidende begrippen 



“Barrel” = een inhoudsmaat 

 

Tun : 225 gallons (1023 l) 

Butt (of pipe) : 108 gallons (491 l) 

Puncheon : 72 gallons (327 l) 

Hogshead : 54 gallons (245 l) 

Barrel : 36 gallons (164 l) 

Half Hogshead : 27 gallons (123 l) 

Kilderkin : 18 gallons (82 l) 

Firkin : 9 gallons (41 l) 

Pin : 4,5 gallons (20,5 l) 

 

“Pint” = een inhoudsmaat (56,8 cl) 

 

Gallon : 8 pints 

Quart : 2 pints 

Nip : half pint 

Gill : 5 fluid ounces (kwart pint) 



Enkele woordjes 
 
Pub : “public house”, café 
 

Publican : de uitbater van de pub 
 

Landlord : idem, uitbater van de pub 
 

Cellarman : keldermeester 
 

Cask Ale / Real Ale /  
Cask Conditioned Beer (zie later) 

 

Keg (zie later) 



Definitie Real Ale 



Real Ale 

 

Twee voorwaarden : 

 

• Ongefilterd en ongepasteuriseerd, met een 
natuurlijke nagisting in het recipiënt (cask) van 
waaruit het geschonken wordt (“cask conditioned”) 

• Getapt zonder toevoeging van extern koolzuurgas 
(CO2), er wordt alleen gebruik gemaakt van een 
handpomp met menselijke spierkracht 

 



Real Ale 

• Bier wordt onaf aan de pub geleverd 
• Landlord staat in voor deel van brouwproces 
• Is per definitie niet plat 
• Wordt per definitie niet warm geschonken 
• Zeer beperkt houdbaar, is dus zeer vers 
• Samengaan van drie ambachten : brouwer, keldermeester, kroegbaas 
• Zeer lokaal product 

 



Keg 

Keg-bieren : 

• Standaard biervat (niet ventileerbaar) 

• Bier door brouwerijgiganten wordt 

– Gefilterd 

– Gepasteuriseerd 

– Sterk gekoeld 

– Saturatie wordt geregeld door  

    externe gasfles 

– Geen vakmanschap vereist 
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Keldermeesterschap 



Cellarmanship 
• Taak : het proces van nagisting en koolzuurgasvorming 

te beheersen, controleren en sturen 

• Temperatuur : 11 – 13 °C 

• Stillaging 

 



Cellarmanship 
• Ventileren (venting) : laten ontsnappen van het teveel aan 

geproduceerd CO2 

• Productkennis! 

• Spiling 
– Soft spile 

– Hard spile 

• Productkennis ! 



Cellarmanship 
• Conditioning : hergisting + bezinken (“settling”, 

“clearing”, “dropping bright”) + rijping 

• Bezinking : door middel van “finings” 

• Tijd nodig voor hele proces : afhankelijk van bier tot 
bier  productkennis ! 



 Tapping : aanslaan van 
de cask 

 Schenken van het bier 
• Bier is onderhevig aan 

oxidatie 

• Inschatten van verbruik 

 Tilting : kantelen van de 
cask 



 Productkennis 
 

 Bright beer : 

uitgeklaard bier 

(bierfestivals of 

meeneem-vaatjes) 
 

 Sparkler 
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Cellarmanship 

• Onhandig product, onpraktisch 

• Vergt veel werk 

• Kan veel fout bij gaan 

• Gigantische uitdaging om goede, verse cask ale 
tot in het glas te krijgen 

• Respect opbrengen 



CAMRA 



 Donkere tijden en slecht bier (jaren ‘60) 

 Campaign For Real Ale ° 1971 

 Heropleving biercultuur en ontstaan 

microbrouwerijen 

 Eerste Great British Beer Festival 

 Nu : meer dan 1.400 brouwerijen (03/15), 

CAMRA telt 171.000 leden (05/2015) 



 Jaarlijks Good Beer Guide 

 Publicaties, informatiepacks, brochures,... 

 Beer / What’s Brewing 

 Campagnes : biertaks, supermarktprijzen, 

wurggreep van pub companies, pubs met 

sluiting bedreigd, lobbyen bij regionale en 

nationale politiek, Mild Month, Cask Ale 

Week,... 



Cask Marque 
• Onafhankelijke evaluatie van kwaliteit 

• Kwaliteitslabel 
 

LocAle 
• Gebruik van lokale bieren 

• Directe levering aan pub 

• Daling “beer miles” 

• Geld in lokale economie 

• Identiteit voor lokale gemeenschap 



Pubs 



Pubs 

• Uniek Brits, een uniek sociaal fenomeen 

• Kloppend hart van de gemeenschap 

• Neutraal terrein 

 



Pubs 

• Ale house 

• Tavern 

• Inn 

 



Pubs 

Pub signs 
 

• Romeinen (43-410) 

• The Bush / The Holly 

• Richard II (1393) : 

 uithangborden 

 verplicht 

 



Pub companies (“pubco”) 

 

• Pub ketens 

• Economische schaal 

• Exuberante huurprijzen 

 

Pubs 



Pubs 

Soorten pubs 

 

• Free houses (“vrije huizen”) 

• Tied houses (“gebonden huizen”) 



Pubs 

• Wat er in de pub gebeurt, bepaalt of je een goed bier 
krijgt ! 

• Heeft geen zin een willekeurige pub binnen te 
stappen en dan conclusies te trekken ! 



Pubs 

Hoe een pub kiezen ? 

 

 

 

• Open geest 

• Good Beer Guide 

• Cask Marque 

• Free house of tied house ? 

• Handpompen ? 

• Sfeer en gezelligheid ? 



Pubs 
Bier in de pub 

• Krijtborden / info 

• 568 ml 

• Schuimkraag 

• Sparklers en swan necks 



Pubs 

Bier in de pub 

 

• Niet warm 

• Niet plat 

– Te laat geventileerd? 

– Te lang op soft spile? 

– Te lang in gebruik in de pub? 

 



Pubs 

Bier in de pub 

• Troebel 

– Niet genoeg geklaard? 

– Te jong? 

– Vat leeg? 

• Zuur 

– Te lang in omloop? 

– Vat leeg? (niet altijd een teken van gebrek aan kwaliteit) 

 

 



Pubs 

Bier in de pub 

• Pump clips 

• Niet alle handpumps in gebruik: 

– Niet noodzakelijk een slecht teken ! 

– Goede turnover garanderen op de andere bieren 

 

 



Pubs 

Sluiting van pubs 

• 2010 : 39 pubs per week 

• 2012 (januari) : 16 pubs per week 

• Rookverbod 

– Doorgevoerd in 2006 en 2007 

– Geen enkele goede pub zag zijn inkomsten dalen ! 

 



Pubs 

Sluiting van pubs 

 
• Ontbreken vakmanschap landlord, gebrek commercieel inzicht 

• Hoge taksen en supermarktprijzen 

• Pub companies en hoge huurprijzen 

• Vastgoedspeculatie 

– Geen bouwaanvraag nodig in sommige gevallen 

– Restrictive covenants 

– Gesloten pub is meer geld waard dan een pub die open is 

 



Pubs 

Er was eens... 

 



Pubs 

• Coöperatieve pubs 

• Hesket Newmarket : brouwerij en pub 

 



Pubs 

• Kloppend hart van de gemeenschap 

• Ontmoetingsplaats 

• Sociaal contact 

• Afhaalpunt / dubbele rol (dorpswinkeltje,...) 

 



Pubs 

• Coaching inns 
• Edwardiaanse paleizen 
• Smokkelaarsnesten 
• Cottage ale house 
• Rieten daken en brandende houtvuren 
• Natuurstenen huisjes 
• Backstreet boozers 
• ... ! 

 



Tied system 
en Pubco’s 



Tied system en Pubco’s 

• Beer Act 1830 

– Alcoholmisbruik (gin) 

– Grote Londonse brouwerijen :  

    te machtig 

– Economische recessie 

– Te lage graanprijzen 

 



Tied system en Pubco’s 

Goed plan, maar het draaide  

anders uit ! 
 

– Explosie van de vraag naar bier 

– Explosie van aantal “licensed  

    premises” 

– Brouwerijgiganten hadden  

    reeds schaalvoordelen 

– Pubs bevoorraadden zich bij  

    grote spelers 

– Tied system 

 



Achteruitgang 
• Victoriaanse periode 

• Minder fysieke arbeid, meer bureauwerk 

• WO I  

• Recessie 

• Belasting in functie van alcoholpercentage 

• Verdere daling van alcoholpercentage van Brits 

bier 

 



Jaren 1950-... : Kopen ! Kopen ! Kopen ! 

Absolute dominantie Big 6 
• Allied 

• Courage 

• Scottish & Newcastle 

• Watney Mann & Truman 

• Whitbread 

• Bass Charrington 
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• 1972 : 72% van alle productie = Big 6 

• Big 6 sluit bijna de helft van alle 

brouwerijen 

• Opkomst van keg, achteruitgang van ale 

• Jaren ‘60-’70 : sterke achteruitgang van de 

kwaliteit van bier 

 

 



 Ontstaan CAMRA, acties en campagnes 

 1989 : Beer Orders 
• Brouwerij met meer dan 2.000 pubs moest de 

helft van het surplus verkopen 

• Pubs die contractueel verbonden bleven met de 

brouwerij moesten een gastbier kunnen 

aanbieden 

• Alweer uitstekend plan, maar ... 

 

 



 Big 6 : geen pure brouwers meer 

 Verkoop van brouwerijgedeelte 

 Investerings- en zakenbanken 

 Oprichting pub companies 
• Punch Taverns en Enterprise Inns 

• Meer pubs in minder handen 

• Daling van keuze voor consument in plaats van 

beoogde stijging 

 

 



 Big 6 worden Big 4 
• S&N / Courage  Heineken 

• Bass  MolsonCoors 

• Whitbread  AB InBev 

• Allied  Carlsberg 

 Progressive Beer Duty 
• Opkomst van microbrouwerijen : tweede golf van 

jaren ‘90 

 

 



Brouwerijen 



Brouwerijen 



Zuidoost 
Engeland 

http://www.photo-zen.com/slideshows/south-downs-lewes-06.html


Zuidwest 
Engeland 



Oost 
Engeland 



Wales 



Centraal 
Engeland 



Midden 
Engeland 



Noord 
Engeland 



Zuid 
Schotland 



Noord 
Schotland 



Soorten brouwerijen 

• Global Brewers 

– AB InBev 

– Carlsberg 

– Coors 

– Heineken 

• Zo goed als geen Real Ale meer 

 



Soorten brouwerijen 

• National Brewers 

• Puur Britse brouwerijen 

    maar met zelfde gedrag  

    als de global brewers 
– Marston’s 

– Greene King 

– Wells & Young’s 

• Wel nog hoofdzakelijk  

    Real Ale maar geen  

    hoogvliegers.  

    Vergelijking : Leffe 

 



Soorten brouwerijen 

• Regional Brewers 

• Grote familiebedrijven 

• Regionaal zeer dominant 

• Bieren bestemd voor grote, algemene markt  
niet “avontuurlijk”. Vergelijking : Palm, De 
Koninck 

• Wel nog hoofdzakelijk Real Ale (en vaak een 
bier van lage gisting onder licentie voor 
buitenlandse brouwerij) 

 



Soorten brouwerijen 
• Regional Brewers : 

 
– Adnams (Suffolk) 
– Batemans (Lincolnshire) 
– Black Sheep (North Yorkshire) 
– Brains (Wales) 
– Brakspear (Oxfordshire) 
– Butcombe (Somerset) 
– Cains (Merseyside) 
– Camerons (County Durham) 
– Everards (Leicestershire) 
– Fuller’s (London) 
– Hall & Woodhouse (Dorset) 
– Harveys (East Sussex) 
– Highgate (West Midlands) 

 

– Holt’s (Manchester) 
– Hook Norton (Oxfordshire) 
– Hop Back (Wiltshire) 
– Hydes (Manchester) 
– Lees (Manchester) 
– Robinson’s (Cheshire) 
– St Austell (Cornwall) 
– Sharp’s (Cornwall)  
– Shepherd Neame (Kent) 
– Timothy Taylor (West Yorkshire) 
– Theakston (North Yorkshire) 
– Thwaites (Lancashire) 
– Wadworth (Wiltshire) 
– Wychwood (Oxfordshire) 

 



Soorten brouwerijen 
• Microbrewers 

• Opkomst jaren ‘70 (CAMRA) en jaren ‘90 (Beer Orders en 
Progressive Beer Duty) 

• Bijna uitsluitend (erg) lokaal verkrijgbaar 

• Gebottelde versies 



Soorten brouwerijen 
• Brewpubs 

• Pub die zelf bier brouwt 

• Vaak interessant voor goede bierkeuze van andere 
microbrouwerijen 



Geschiedenis traditionele bierstijlen 



Geschiedenis traditionele bierstijlen 
Porter 

• Ontstaan rond 1720 in London 

• Entire butt 

• Gebruik van Brown Malt 

• Populair bij de porters 



White Hart, Knightsbridge rond 1840. Porters rusten en genieten van een bier. De pub verkocht 'entire' van 
Henry Meux's Horseshoe Brewery in Tottenham Court Road 



Geschiedenis traditionele bierstijlen 
Porter 

• Eerste globale bier (ook 
India < > “IPA”) 

• Industriële revolutie 

• Porterbrouwerijen werden 
schandalig rijk 



De brouwerij en woonhuizen van Calvert, in 1820 de 6de grootste porterbrouwerij in London 



Een tijd van wereldwonderen – de porter-brouwerij van Whitbread rond 1900 



Porter racking room, Truman (1900) 

• Ierse markt 
• Kostelijk door rijping  langere rijping 
• Gigantische vaten 



Guinness – “cooperage yard” 



Groot vat voor de rijping van porter,  
Barclay & Perkins's Brewery, Southwark, 1889 

Phoenix Brewery, “vat house” 



Vaten voor de rijping van porter, Guinness Dublin 



Sloppenwijken in London, St. Giles,  
The Rookery, rond 1800 

Henry Meux’s Horseshoe Brewery 1830 



Geschiedenis traditionele bierstijlen 
Porter 

• Mengeling jong en oud 
(“mild” en “stale”) 

• Oorlogsrestricties 
• Tanende populariteit : 

mild 



• Sterk bier (blond of bruin) 
• Brown stout = stout porter = 

strong porter 
• Pas vanaf 2de helft 19de eeuw: 

afwijkend recept van porter 
• Minder geroosterde mout, 

hogere densiteit, jonger drinken 
 evolutie naar milk stout 

• Daling alcoholpercentage 

Geschiedenis traditionele bierstijlen 
Stout 



Geschiedenis traditionele bierstijlen 
India Pale Ale 

• Fabeltje “IPA werd 
ontwikkeld voor Indiase 
markt en werd meer 
gehopt om reis te 
overleven” : fout ! 

• East India Company : 
privé-handel door 
officieren 



East India House, 
Leadenhall Street. 
Hoofdkwartier van 
de East India 
Company (c. 1720) 



Het verschepen van bier naar India 



De schepen brachten thee terug uit India - Lossen van de schepen in de East India docks 



Het goederenmagazijn van de East India Company aan de Thames 



Een “East India Man” 

• Bow Brewery van 
George Hodgson 
• Export porter, small beer 

en stock beer (October 
beer) 

• Verwierf reputatie 
• Werd gulzig 



Blackwall, East India Dock 

Bow Brewery, George Hodgson 



Geschiedenis traditionele bierstijlen 
India Pale Ale 

• Samuel Allsopp uit Burton-on-Trent 
wordt aangesproken 

• Water uit Burton (calciumsulfaat) is 
beter dan dat van London 
(calciumcarbonaat) voor productie 
blonde bieren : 
– Betere omzetting zetmeel in suiker 

– Minder kleur onttrekken aan mout 



Geschiedenis traditionele bierstijlen 
India Pale Ale 

• Pas vanaf 1835 gebruiken sommige handelaren de 
terminologie “India Pale Ale” 

• Hodgson plooit zich terug naar binnenlandse markt 



Eerste referentie naar de naam India Pale Ale, 1835 
- Pale ale bestaat al minstens 160 jaar 
- Ale en “beer” worden reeds 120 jaar naar India verscheept 
- Hodgson was al meer dan 40 jaar bij de India-export 

betrokken 

Advertentie The Sydney Morning Herald, 1833 
Hodgon’s bier heet nog steeds niet “India Pale Ale” 



Geschiedenis traditionele bierstijlen 
India Pale Ale 

• Ontwikkeling spoorlijnen : Allsopp en Bass geraken 
ook in London  exit Hodgson’s Bow Brewery 

• 1841 : “India Pale Ale” (hoewel zelden zo genoemd) 
is populair in London 



Ind Coope richtte ook in Burton-on-Trent een brouwerij op voor het Burton-water 



Burton Union vergistingssysteem 



Een kuiper bij Bass. Voor het Burton Union System waren er 200 kuipers nodig 



“Middle Yard” van Bass in 1850 



Bass Brewery, 19de eeuw 



Geschiedenis traditionele bierstijlen 
India Pale Ale 

 

• IPA werd niet ontwikkeld voor de Indiase markt 

– Het was een bestaand bewaarbier (stock beer) October Beer 

• Het werd niet sterk gehopt om de reis te overleven 

– Pale ale werd in het midden van de 17de eeuw al gemaakt 

– Ale en “beer” werden rond 1711 al naar India geëxporteerd 

• Hodgson in India-markt rond 1793 

• Naam “IPA” pas na 1835 



Huidig bierlandschap 



Huidig bierlandschap 

Pils 
 
• Pas vanaf jaren 1960-’70 
• Eilandmentaliteit 
• Brits Imperium : geen economische nood voor 

overstap naar nieuwe markt 
• Beperkte Duitse invloed 
• Nieuw, fris, blond, helder en dorstlessend? Pale 

Ale 
• Biertaks in functie van alcoholpercentage 
• CAMRA 



Huidig bierlandschap 

Pils 
 

• Opkomst : dankzij TV 

• Interessante evolutie 
met kwalitatief goede 
lage gistingsbieren : 
microbrouwerijen ! 
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Huidig bierlandschap 

Craft Keg 
 

• Is niet hetzelfde als de 
verwerpelijke kegs van 
grote brouwerijen ! 

• Goede 
microbrouwerijen 

• Niet uit gemakzucht, 
maar uit respect voor 
biertypes 



Huidig bierlandschap 
• Keg dispense units : 

– Grote pilsmerken 

– Keg-bieren van grote spelers:  

    gefilterd, gepasteuriseerd, gekoeld,  

     getapt met koolzuurgas 

• Cask / Real Ale 

– Ongefilterd, ongepasteuriseerd, hergisting op vat 

– Sprankel niet artificieel 

• Craft keg 

– Voorlopig alleen in meer gespecialiseerde bierpubs 

– Geen real ale (getapt met CO2) maar goed van kwaliteit 



Nawoord 

Nawoord 



• Real Ale is anders 

• Beperk een reis niet tot London 

• Microbrouwerijen : eigen regio 

• Kan geen oordeel vellen over UK na een bezoek aan 
één deel of regio 

• Heeft geen zin om een willekeurige pub binnen te 
stappen en een oordeel te vellen 

• Indien minder goede ervaring : “volgend bier / 
volgende pub beter” 

Nawoord 



Nawoord 

• Type pub 

• Type cliënteel 

• Type bier 

• Type brouwerij 

• Moment van de dag 

• Regio 

• ... 

... het speelt allemaal een rol ! 



Meer uitgebreide informatie kan gedownload worden : 
Objectieve Bier Academie Diest 

www.obad.be  
> “downloads” 

 

Informatie 


