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KER VO
(EN DRINKT) DÉ WIELERKLASSIE

OR KERELS

Hij staat nog niet op de internationale wielerkalender, maar dat is
slechts een kwestie van tijd: de wielerklassieker Best-Well-Dorst. Een
nu al legendarische tocht, van Best via Well naar Dorst, langs bijzondere
Brabantse bierbrouwerijen en speciaalbiercafés. Een loodzware koers
waar vooralsnog alleen verslaggevers Jochem Davidse en Micha Jacobs
zich aan durven te wagen.
TEKST MICHA JACOBS, FOTO’S SANDER BOER

Sin t Se rva ttu mu s, Sc

H

et idee ontstond, gek genoeg,
niet dronken in het café,
maar nuchter op de fiets.
Jochem en ik fietsten een
paar jaar geleden van
Amsterdam (daar woonden we toen nog
allebei) via Koudekerke (zijn geboortedorp in Zeeland) naar Tegelen (mijn
geboortedorp in Limburg) en weer terug.
Onderweg kwamen we voorbij het
plaatsje Dorst, bij Breda, en twee dagen
later voorbij Well, langs de Maas in Gelderland. Grappig, dachten we toen. Van
Well naar Dorst. Well-Dorst. Beter nog,
bedachten we een paar meter verder:
Best-Well-Dorst. Beginnen we gewoon
in Best, bij Eindhoven.
Het is zo’n idee dat jaren in je hoofd
blijft zitten, dat in het café altijd wel een
keer over een dubbele tong rolt – “Weet
je wat we echt, echt, écht moeten gaan
doen: Best-Well-Dorst!” – maar dat vervolgens nooit van de grond komt. Tot nu.
De route is ongeveer 160 kilometer lang
en die smeren we uit over twee dagen.
Onderweg stoppen we bij bijzondere
bierbrouwerijen en speciaalbiercafés. Op
dat kleine uitstapje naar Gelderland
(Well) en een paar kilometer in België
na (tussen Esbeek en Baarle-Hertog), is
de koers volledig Brabants. Noord-Brabant, zo lees ik tijdens het uitstippelen
van de route, heeft op dit moment 65
verschillende bierbrouwerijen binnen
haar provinciegrens. Dat verschilt van
kleine prijswinnende hobbybrouwerijen

hijn del.

Hij zit te schaften, zegt hij. In de
caravan, want dat is de kantine.
“Koffie?” vraagt hij.
“Koffie?” antwoord ik. “Heb je
niks anders?”
“Je krijgt nog geen bier,” zegt
Toon. “Als ik vandaag nog geen
bier heb gehad, dan jij ook niet.”
Verlekkerd lopen we in onze
koersbroeken door de brouwerij.
in de achtertuin tot aan grote bierfabrie- Toon is een vat, een biervat vol anekdotes.
Hij is geboren met bier in zijn bloed, zegt
ken, zoals die van Bavaria in Lieshout.
Die laatste zoeken we natuurlijk niet op – hij. Hij loopt over van de verhalen. Over
hop bijvoorbeeld. Die plant, die smaakte groot, te bekend – die eerste categorie
maker van het bier, geeft volgens hem rust
uiteraard wel.
(“Leg maar wat hop in je kussen, dan
Groei van borsten
slaap je vanzelf ”) en het stimuleert de
Ik bel met Toon, brouwer van de Sint
groei van de borsten (“Erger voor mannen
Servattumusbrouwerij in Schijndel,
dan voor vrouwen”). Toon doet een
op zo’n drie kwartier fietsen vanuit Best.
schort voor en zet een pet op zijn hoofd.
Natuurlijk mogen we langskomen om
Dat doet hij altijd als hij verhalen vertelt
een biertje te komen proeven. Graag
en mensen rondleidt. Mensen die waarzelfs. En dan laat hij ons ook nog de
schijnlijk zeeën van tijd hebben en die
brouwerij zien, als we niet meteen onze
niet bezig zijn met een wielerklassieker.
weg moeten vervolgen. Op de website
“Ik krijg er dorst van,” zegt Jochem.
van de brouwerij staan foto’s van hoe het Over bier moet je ook niet te lang praten,
daar twintig jaar geleden allemaal begon bier moet je vooral drinken.
met bierbrouwen. Letterlijk thuis aan
En we zijn vertrokken!
het aanrecht een beetje aanklooien met
wat proefbrouwsels die verrassend goed
bleken te smaken. Nu is het een middelgrote brouwerij op een industrieterrein
in Schijndel waar 2000 liter bier per
week wordt gebrouwen.
Het is even na twaalven in de middag en
we hebben best wel dorst. Toon stapt uit
een caravan die voor de brouwerij staat.

DE KOERS WACHT OP
NIEMAND, BEHALVE ALS
ER BIER OP TAFEL STAAT

Een snelle Schultenbräu in Maaskantje.

In het proeflokaal boven de brouwerij,
waar Toon een museum heeft gebouwd
van zijn bierflessencollectie, tapt de guitige brouwer één van zijn hardlopers:
speltbier. Om precies te zijn: Speltbier
Enkel, een heerlijke blond.
“Hoe zwaar is ie?” vraag ik, terwijl het
water in mijn mond loopt.
“Och, wat zal ie wegen?” zegt Toon. “Een
grammetje of 500?”
Het is bier met een alcoholpercentage
van 7 procent, uitstekend om de tocht
mee te beginnen. Haast hebben we niet.
De koers wacht op niemand, behalve als
er bier op tafel staat. Het viagrabier dat
Toon ook brouwt, slaan we over. Jochem:
“Niet zo handig in een strak koersbroekje.”

Afgetrainde drinkers
Vanuit Schijndel fietsen we naar Den
Bosch, door prachtige boerendorpen en
over schitterende wegen die door het
Brabantse platteland meanderen. We
hebben de wind in de rug en de zon
schijnt. Dit is zo’n dag waarvan je je
afvraagt waarom je ’m niet eerder hebt
beleefd. We nemen in het gehucht Maaskantje een paar slokken Schultenbräu
(pils van 5 procent) – fans van de cultserie New Kids die zich grotendeels hier
afspeelt, weten waarom – en draaien
vervolgens de pedalen weer stevig rond.
Nu lijkt het alsof Jochem en ik getrainde
fietsers zijn, maar niks is minder waar.

Op he t pontje va n We

Jochem moest vanochtend letterlijk
zijn fiets afstoffen, zo lang had hij
er al niet meer opgezeten. En ik
had tot vandaag ook niet meer dan
50 kilometer op de racefiets in de
benen dit jaar. Onze voorbereiding
speelde zich dan ook voornamelijk
af in de kroeg. Want geoefende drinkers, dat zijn we dan weer wel.
In Den Bosch, zo’n 33 kilometer in koers,
drinken we op het terras van café Bar
Le Duc ’t Kolleke Triple. Dat is het
zwaarste bier (7,5 procent) uit het assortiment van de naastgelegen stadsbrouwerij Van Kollenburg. Het valt als een
betonblok in mijn benen. Bij Jochem
niet. Hij, zo vertelt ie, heeft de nogal
merkwaardige eigenschap dat hij beter
gaat fietsen naarmate hij meer drinkt.
En hoe hoger het alcoholpercentage, hoe
lekkerder het bier, vindt ie meestal. Of
in dit geval: hoe zwaarder de koers, hoe
beter. Wat dat betreft is hij een echte
wielrenner. Regel 1 namelijk tijdens het
fietsen: blijven drinken. Een regel die hij
zich maar al te goed in de oren heeft
geknoopt.
We steken de Maas over en volgen
de dijkweg naar Well, op 47 kilometer het eerste echte ijkpunt. Van
daaruit nemen we de pont naar
Heusden, waar brouwcafé Kareltje
zich midden in de vesting bevindt.
Het is even voor vijven. Een uitstekende tijd om te borrelen zou je zeg-
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Ee n Kolle ke va n 7,5 pro
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Brou wca fé Ka

reltje, He usde

gen, maar de deur is op slot.
Jochem belt met Theo, de eigenaar van
het café.
Theo: “Sta je voor de deur? Nou, dan
kom ik toch gewoon naar beneden!”
De deur van een Brabants café mag dan
wel dicht zijn, maar hij kan ook altijd
weer open.
Brouwcafé Kareltje is vernoemd naar de
eerste hond van de eigenaar, een klein
bruin kuitenbijtertje dat inmiddels al
drie generaties lang op de bar staat.
Karel de Derde heet ons kwispelend en
likkend welkom. Hij is meer geïnteresseerd in de blokjes kaas die zijn baasje
Theo serveert dan in de bieren die hij
brouwt. Theo brouwt er drie: een wit
Kareltje (5 procent), een blond Kareltje
(5,5 procent) en een donkerbruin Karel-
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Even een paar Reuzen soldaat maken in Moergestel.

Een Crime Passionnel
We komen net voor vijven, vlak vóór
sluitingstijd, aan in Baarle-Hertog, bij
het proeflokaal van de brouwerij. Als
we vertellen waar we mee bezig zijn en
wat we komen doen – drinken! – wordt
meteen meesterbrouwer Ronald gebeld.
Hij staat zometeen op de stoep, zegt
Frans die het fort bewaakt. Ronald staat
nu namelijk nog langs het voetbalveld

La Renaissance

(brouwerij De Dochter van de Korenaar)

Gageleer (Proefbrouwerij Lochristi)

Black IPA (brouwerij Reuzenbieren)

La Trappe Trappist Oak Aged

Trippelaer (brouwerij De 3 Horne)

Kareltje (brouwcafé Kareltje, gemiddeld)

10%

7%

7,5%

7.5%

7%

BAARLE-HERTOG

ESBEEK

MOERGESTEL

WELL

BERKEL-ENSCHOT

BEST

KAATSHEUVEL

5,5%
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11%
8,5%

We moeten hierna nog naar Esbeek,
naar café In den Bockenreyder
dat onlangs is uitgeroepen tot het
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Laatste stop: Baarle-Hertog
't Kolleke Triple (stadsbrouwerij Van Kollenburg)

DE BENEN WORDEN ZWAARDER,
MAAR HET HOOFD WORDT LICHTER

van zijn zoon.
Jochem kan wel janken van geluk. Daar
zit ie dan, in het heiligdom waar de
Crime Passionnel, zíjn Crime Passionnel
vandaan komt. En dan heeft ie La Frontière (5,2 procent), l’Enfant Terrible (7
procent), La Renaissance (7 procent) en
Extase (8,5 procent) nog niet eens
geproefd. In afwachting van Ronald vult
Frans alvast de glazen. Het zijn stuk voor
stuk dorstlessers die voor even de zadelpijn doen vergeten. Het is brandstof
waar gemiddelde hobbyfietsers zoals wij
wel even mee vooruit kunnen. Doping
voor lichaam en geest. God, wat is zo’n
fietsrondje toch mooi. Fluitend, maar
met liters bier in de benen, tikken we
het bordje Dorst aan. Of de dorst ook is
gelest? Nauwelijks. □

DEN BOSCH

allerbeste café van Nederland. Van daaruit moeten we richting de Belgische
enclave Baarle-Hertog fietsen waar we
ons willen laven aan de heerlijkheden
van brouwerij De Dochter van de
Korenaar, alvorens te finishen in Dorst.
Maar eigenlijk willen Jochem en ik hier
het liefst blijven zitten, hier bij Jos en
Martin in Moergestel. Sterker nog: hier
willen we nooit meer weg. Elk bier, of

het nu de roodblonde India Pale Ale (8,5
procent) is of de blonde Heukelomse
Mie (6,2 procent), gaat er in als een
bidonnetje water. Het is net half twee in
de middag en we hebben al vier Reuzen
beklommen.
“Ik heb best wel honger,” zegt Jochem terwijl we onverharde paden in het bos
trotseren en langs modderpoelen slalommen. Bij In den Bockenreyder kun je
gelukkig een uitsmijter met tien eieren
bestellen, een tip van Jos. Dat staat weliswaar niet op de kaart, maar ze leggen
het zonder te morren op je bord. Brabanders, zo merken we al twee dagen,
zijn de moeilijksten niet.
Gageleer (7,5 procent), een blond bier
van hoge gisting dat gagel bevat, smaakt

uitstekend bij zo’n stevige lunch in de
lentezon. Belangrijker misschien wel: zo’n
Gageleer en zo’n lunch bevatten genoeg
eiwitten om tijdens de laatste kilometers
over het asfalt te vliegen. Dat doen we
dan ook. Met snelheden tot zo’n 38 kilometer per uur denderen we door het
Brabantse land. De dorst is onverminderd groot. Vooral Jochem is niet meer
te houden, ook al bungelt hij al de hele
rit aan het elastiek. Eén van de lekkerste
bieren die hij onlangs, maar misschien
wel in zijn hele leven heeft gedronken, is
de Crime Passionnel van De Dochter van
de Korenaar, een kruising tussen een
IPA en een Weizen van 7,5 procent. Als
hij zo’n vette worst voorgehouden krijgt,
dan willen zijn benen wel.

Speltbier Enkel (brouwerij Sint Servattumus)

Be st wel honger.

Esbeek.

SCHIJNDEL

tje (6 procent). Dat laatste bier wordt
ook wel Kanjer genoemd, naar de Postcode Kanjer van de Postcode Loterij die
nog niet zo lang geleden een aantal
Heusdenaren in één klap miljonair
maakte. Niet Theo. Hij had geen loten.
Theo: “Ik heb opeens allemaal miljonairs aan de bar hangen. Uit de Hoofdstraat. Of uit de P.C. Hoofdstraat, zoals
wij dat hier noemen.”
Theo brouwt zijn eigen bier, omdat hij
op een dag zo’n verschrikkelijk slecht
bier van een ander had gedronken dat
Uitsmijter met 10 eieren
hij dacht het beter te kunnen. Theo:
Of het nu komt door de spekpannenkoek
“Wat een ander kan, kan ik ook.”
met kaas als ontbijt of door de wetenschap
Zijn vrouw stookt jenever, een restproduct van de verschillende bierbrouwsels. dat we op weg zijn naar de bierbrouwende
paters van La Trappe in Berkel-Enschot,
Ze maakt er maar liefst 26, van kommaar mijn benen lijken niet geleden te
kommer- tot citroenjenever, waarvan de
hebben onder de aanslagen van gisteren.
befaamde peperjenever het best verDe bovenbenen van Jochem zijn nog wat
koopt. “Dat is werkelijk niet te zuipen,
zó heet,” zegt Theo. “Dat zeg ik ook altijd stijf, maar dat euvel is snel verholpen
met een La Trappe Trappist Oak Aged
tegen iedereen: drink dit vooral niet.
(11 procent) aan zijn lippen. Het is even
Maar ja, dan koopt iedereen het juist.”
na elven in de ochtend.
Bier in de middag brengt de avond in de
benen, zo luidt het spreekwoord. En dan “Dít is pas een goed ontbijt!” juicht hij.
moeten we nog naar Kaatsheuvel fietsen, Toeval of niet, maar terwijl wij in de
kloostertuin zitten, krijgen Jochem en ik
zo’n 15 kilometer verderop. Daar brengen we de nacht door in een blokhut van opeens de geest. Met elke slok bier wordt
de zin in het fietsen groter. Dat scheelt,
biercafé De Roestelberg, dat pal tegen
want we worden zometeen verwacht bij
de Loonse en Drunense duinen aan ligt.
Jos en Martin van brouwerij ReuzenWe laten ons nog een keer likken door
bieren, hier om de hoek in Moergestel.
Karel, danken Theo voor de gastvrijheid
en stuiteren over de kinderkopjes de ves- Het prijswinnende Reuzenbieren moet
je er dan bij zeggen, want hun Black IPA
ting weer uit. De benen worden zwaar(10 procent) en hun Lentebock (6,4 proder, maar het hoofd wordt lichter. Mijn
cent) wonnen onlangs tijdens de Dutch
tong verandert langzaam in schuurpaBeer Challenge 2016 allebei een gouden
pier. Zie je wel, denk ik bij mezelf. Toch
medaille. Vanaf de straat, een provinciate weinig gedronken vandaag. Gelukkig
le weg, verwacht je niet dat er achter het
wacht er in Kaatsheuvel een Trippelaer
woonhuis een paar prijswinnende parel(8,5 procent), een lokale lekkernij van
brouwerij De 3 Horne. ‘Alweer een fleske tjes op ons staan te wachten. En je verwacht al helemaal niet dat die worden
van Sjefke’ staat er op het etiket.
geserveerd in een heus café, dat Jos in
zijn schuur heeft gebouwd.
Een stev ig ontb ijt.
“Biertje, jongens?” vraagt Jos, terwijl hij
al met versnelde pas op weg is naar de
koelkast.
Een aanbod dat we niet mogen, maar
zeker ook niet willen weigeren.

Het beste café van Ned erla nd,

DORST

