Welkom bij de Hop on Hop off bierquiz! Eigenlijk hadden we nu met de organisatie van het
festival moeten proosten op een schitterende derde editie van het festival, maar helaas.
Gelukkig hebben jullie allen een doos besteld en daarmee de brouwers geholpen,... en ons
aan een shitload aan werk bezorgd. Maar dat doen we graag. En dan nu: de quiz!
Ronde 1: Biergeschiedenis
1
Wanneer is “bier” ontstaan?
A) 5000 voor christus
B) 5000 jaar geleden
C) 4000 voor christus
D) 4000 jaar geleden
6000 jaar geleden, 4000 v Christus, dronken ze in Mesopotamië (Irak) al bier getuige de
eerste bewijzen.
2
In de middeleeuwen was bier algemeen goed. Hop daarentegen werd nog niet gebruikt.
Wat was de voorloper van hop als smaakmaker van bier?
(Gruit / kruidenmengsel)
3 [VIDEO Drink dan toch bier!]
Doordat bier een gezonde vervanger is voor het water in die tijd, het is immers gekookt,
ontstaat in de middeleeuwen de eerste bedrijvigheid rondom bier. Zelfs kinderen drinken
bier. Hoeveel liter bier drinkt een persoon, man of vrouw en kinderen gemiddeld per jaar in
de middeleeuwen?
A) 100 liter
B) 200 liter
C) 300 liter
D) 400 liter
4
Na 1800 ontstaat langzamerhand het bier én pils wat lijkt op wat we nu drinken. Uit welk
land komt Louis Pasteur, schrijver van het boek “Etudes sur la Bière” en ontdekker van de
werking van gist m.b.t. bier?
A) Nederland
B) Belgie
C) Duitsland
D) Frankrijk
Apart dat juist in wijnland Frankrijk deze doorbraak ontstaat! Pasteur is logischerwijs ook de
ontdekker van het pasteuriseren.
5
Tot welke (maximale) temperatuur wordt bier verhit om bacteriën en rest-gisten te doden?
Met andere woorden, te pasteuriseren? 80 graden

6
Hoge temperaturen, lage temperaturen. Wat is voor pils-drinkers het belangrijkste gevolg
van de uitvinding van de koelkast? Lage gisting

7
Er wordt nogal gesjoemeld met de ontstaansgeschiedenis van Nederlandse brouwerijen.
Een jaartal op het etiket zegt niet zoveel, zo blijkt uit onderzoek. Brand komt niet uit 1340, en
de huidige Grolsch niet uit 1615. Wat is - naar verluidt - de oudste brouwerij-bedrijf van
Nederland?
A) Amstel
B) Bavaria
C) Dommelsch
D) Gulpener
Dommelsch in café brouwerij D’Oranjeboom in Dommelen sinds 1757. Op dezelfde plek
wordt nu nog het Dommelsch bier gebrouwen.
8
Het meeste bier, het minste bier. In welk decennium dronk de Nederlander het minste bier
per hoofd van de bevolking? Dat lag rond de 10 liter per jaar.
A) jaren 25 - 35
B) jaren 35 - 45
C) jaren 45 - 55
D) jaren 55 - 65
9
En in welk decennium het meeste, +/- 90 liter per jaar?
A) jaren 65 - 75
B) jaren 75 - 85
C) jaren 85 - 95
D) jaren 95 - 10
Afgelopen jaren is het gestabiliseerd op 70 tot 80 liter per hoofd van de bevolking.
10
Halverwege de jaren 80 is er hernieuwde interesse in bieren anders dan pils. Het is nog
even wachten op de biergeek, alhoewel…. [VIDEO]
Wie is deze bierkenner en wellicht eerste biergeek die zijn best doet om op de
beschermheilige van de brouwers, Sint Arnoldus, te lijken?
Michael Jackson
11
In 1977 kwam het boek “The World Guide to beer” uit van Michael Jackson. Hij definieert 24
bierstijlen. Denk aan pils, weizen, saison, etc. Uit hoeveel stylen, aldus de World Beer Cup
bestaat het bierlandschap in 2020?
A) 101
B) 111

C) 121
D) 131
Dit jaar kwam er ondermeer een categorie “Hazy IPA” bij. Ik dronk onlangs nog bier uit onder
meer Polen en Rusland, en ik denk dat die er nog wat stylen bij hebben verzonnen.
12
Oh shit. Bier en geschiedenis. Natuurlijk heb ik inspiratie opgedaan bij andere bierquizen en
die vragen juist niet gesteld, maar ik voel dat jullie er op zitten te wachten.
Dé vraag die voorkomt in iedere bierquiz.
En dan mogen wij niet ontbreken natuurlijk. Weet u het antwoord al zonder dat ik de vraag
gesteld heb? Dan ben je een fervent bierquizzer. Voor de rest zal ik hem dan toch maar
stellen. Welke brouwerij is de de oudste nog actieve brouwerij ter wereld?
Weihenstephaner
Dit was ronde 1. We gaan even de score berekenen en zijn zo weer terug!
Ronde 2: Bieren uit de doos
Zijn er al mensen die alle bieren uit de doos geproefd hebben? In dat geval is deze ronde
een makkie. Alhoewel, er waren 48 verschillende bieren en 12 per doos dus je moet eigenlijk
al 4 dozen achter je kiezen hebben, wil je hier 100% scoren :D
1
U ziet hier 4 logo’s. Welk logo is van brouwerij Stollenberg?
A
Stollenberg
B
Wentersch
C
Pronck
D
Argentum
2
U ziet hier 4 logo’s. Welk logo is van brouwerij Hommeles?
A
De Commies
B
Hommeles
C
Smokkelaar
D
Feniks
3
U ziet hier 4 logo’s. Welk logo is van brouwerij Ramses?
A
Redbad
B
Lux Brewery
C
Pinterman
D
Ramses

4
U ziet hier 4 logo’s. Welk logo is van brouwerij Hooglander?
A
Grutte Pier
B
De Arn
C
Hooglander
D
Holevoort
5
U ziet hier 4 logo’s. Welk logo is van brouwerij De Bezwooren Kerf?
A
Vaan
B
Strieper
C
Wild Mill
D
De Bezwooren Kerf
6 [VIDEO Brouwerij de Roos]
Een van de vier onderstaande namen is geen hopsoort. Welke?
A
Northern Brewer
B
Cascade
C
Golden Promise
D
Hersbrucker
7 [VIDEO Brouwerij de Roos]
Welk ingrediënt zit niet meer in de Bikse Tripel van Brouwerij de Roos?
A
Jeneverbes
B
Koriander
C
Candij
D
Citroenschil
[Antwoord video]
8 [VIDEO Dutch Bargain]
Hoeveel milli - liter is een blik van 16 ounces?
A
347 mm
B
473 mm
C
437 mm
D
743 mm
9 [Video Bierverbond]
Wat staat er op de dop van de bieren van het Bierverbond?
A
Sinds 2015
B
Het biertype
C
ADAM
D
Hier openen
[Antwoord video]

10 [Video Brouwschuur]
Met welk druivenmost is de Waerse Bruut 2019 gemaakt?
A
Chardonnay
B
Sauvignon
C
Grüner Veltliner
D
Verdicchio
11 [Video Hill Devils]
Wat was de inspiratie voor de naam Hill Devils?
A
Woonplaats + achternaam
B
Woonplaats + hobby
C
hobby + achternaam
D
achternaam + bijnaam
Marleen van Eekelen, één van de oprichters, was hobby imker en had als bijnaam voor haar
bijen (haha, bijnaam…) Honey Devils. En ze woont op de Wouwse Hil. Woonplaats + hobby.
Tot zover ronde 2! We gaan nog een biertje opentrekken en de tussenstand opmaken en zijn
zo weer terug voor de antwoorden van ronde 2 en nadien de laatste ronde!
.
[SLIDE Antwoord 1]
[SLIDE Antwoord 2]
[SLIDE Antwoord 3]
[SLIDE Antwoord 4]
[SLIDE Antwoord 5]
[VIDEO Antwoord 7]
[VIDEO Antwoord 8]
[VIDEO Antwoord 9]
[VIDEO Antwoord 10]
[VIDEO Antwoord 11 ]
Ronde 3 Geografie
Ik drink graag de bieren lokaal. Waar je voorheen al blij mocht zijn met een biertje uit de
provincie waar je was, kan je tegenwoordig op steeds meer plekken hyperlokaal drinken. Uit
de plaats waar je bent of in geval van een brewpub uit het café waar je zit. Mooi is dat. Maar
goed, laten we het niet te moeilijk maken. Geografie.
1
Uit welke provincie komt brouwerij ARRR! Brewing?
A
Noord-Holland
B
Zuid-Holland
C
Zeeland
D
Groningen
Moordrecht, onder Gouda
2

Uit welke provincie komt brouwerij LVR Breweries?
A
Noord-Holland
B
Zuid-Holland
C
Zeeland
D
Groningen
Zoetermeer

3
Uit welke provincie komt brouwerij De Blauwe IJsbeer?
A
Noord-Holland
B
Zuid-Holland
C
Zeeland
D
Groningen
Nieuwpoort, halverwege Rotterdam en Utrecht
4
Uit welke provincie komt brouwerij Vet & Lazy?
A
Noord-Holland
B
Zuid-Holland
C
Zeeland
D
Groningen
Rotterdam
5
Uit welke provincie komt brouwerij X-Brewing?
A
Noord-Holland
B
Zuid-Holland
C
Zeeland
D
Groningen
Katwijk aan zee
6
De vorige brouwerijen kwamen allemaal uit Zuid-Holland. Om maar aan te tonen dat het in
Nederland wel goed zit qua de mogelijkheid tot het drinken van lokaal bier. Zeker wanneer
de kastelein bekend is met lokale bieren krijg je dat aan de mensen wel kwijt!
Anders dan grote pilsmerken. Die moeten het onder meer van reclame hebben. Dus we
maken even een uitstapje naar reclames.
[VIDEO Dommelsch]
Voor welk pilsmerk is deze reclame?
Dommelsch - Bekroond met de Gouden Loeki in het jaar 2000

7
[VIDEO Kordaat]
Voor welk pilsmerk is deze reclame?
Kordaat, het huisbier van de LIDL. In 2018 werd je opeens overal geconfronteerd met
Kordaat zonder dat de LIDL genoemd werd. Een mooie testcase hoe je een goedkoop
huismerk van een goedkope supermarkt toch als A-merk in de markt kan zetten. Overigens
komt de pils van Bavaria en is leentjebuur gespeeld bij Hertog - Jan voor de sfeer in de
reclames en hun Kornuit.

8
[VIDEO Heineken]
Voor welk pilsmerk is deze reclame?
Heineken. Een toffe één - twee met de andere reclame van Heineken waarin de vrouw des
huize haar walk-in kleedkamer laat zien. De reclame won de Gouden Loeki in 2009.
9
[Video Bavaria]
Voor welk pilsmerk is deze reclame?
Bavaria. Een reclame uit 2009. Een tijd waarin de man weer man moest gaan worden. Wars
van het feminisme.
10
Terug naar de geografie. En wat is een bierquiz zonder vragen over wellicht het beste
keurmerk uit marketing oogpunt: De trappisten. U weet wel, de bieren die binnen de
kloostermuren gebrouwen dienen te worden en waarvan de opbrengsten naar de
kloostergemeenschap of de samenleving moeten terugvloeien. De laatste jaren zijn er weer
wat nieuwe kloosters toegelaten tot het keur der trappisten. Uit welk land komt de laatste
toevoeging?
A
B
C
D

Italië
Oostenrijk
Engeland
Amerika

Antwoord C Engeland. In 2017 werd het bier Tynt Meadow van abdij van Mount
Saint-Bernard toegelaten tot het “Authentic Trappist” gebeuren.
11
Een trappistenklooster kan één bier, bijvoorbeeld Orval, of meerdere bieren, bijvoorbeeld La
Trappe met 9 bieren, brouwen. Zojuist vroegen we uit welk land het laatst toegevoegde
klooster kwam. Nu luidt de vraag: Uit welk land komt het laatst toegevoegde trappisten bier?
A
B

Nederland
België

C
D

Oostenrijk
Italie

In 2019 kwam de eerste collaboration-brew uit tussen twee trappisten Tre Fontane uit Italie
en St Joseph uit Amerika, brachten een IPA uit. Maar de laatste toevoeging komt uit dit jaar,
de Engelszell Zwickl, een kellerbier door het klooster uit Oostenrijk.

12
Omdat ik er eigenlijk vanuit ga dat jullie allemaal 90 of meer % goed hebben sluiten we af
met een schiftingsvraag. Lekker makkelijk! Er zijn nu 14 trappistenkloosters met eigen
trappistenbieren. La Trappe heeft 9 bieren, waarbij we dus alle batches Oak Aged als 1 bier
tellen. Dat gezegd hebbende, hoeveel verschillende trappisten-bieren brouwen de 14
kloosters in totaal?
Na de laatste toevoeging van de Zwickl staat de teller op 51 verschillende trappistenbieren.
Dat was de laatste vraag van deze ronde én van de quiz!
Pak nog een biertje, dan nemen wij een korte pauze en komen we zo terug voor de
antwoorden en natuurlijk de eindscore!

