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GAJES  HET TRIPEL BIER PIEREMEGOGGEL 

Bruut won in 2016 in de 
categorie “zwaar blond” de 
eerste prijs. De geruchten 
gaan dat de jury zwaar 
geïntimideerd werd door een 
groep mensen. Deze groep 
belhamels werd later 
vereeuwigd met  de naam van 
dit biertje; Gajes.

Frans Schamp is de brouwer 
van deze in 2021 
prijswinnende Tripel. Kleine 
Fransje was er vroeg bij. Op 
zijn 12de brouwde hij al bier 
in de schuur van zijn ouders. 
Als je al op zo’n jonge leeftijd 
een passie voor bier hebt 
wordt je later alcoholist of 
maak je de beste Tripel van 
het land!  

Dit biertje was de beste 
Saison van 2021! Hibiscus is 
het geheime ingrediënt voor 
dit bijzondere biertje. We 
kunnen natuurlijk een 
interessant verhaal houden 
over vaste eenjarige planten 
maar als je dat leuk vindt 
verwijzen we je graag door 
naar de plaatselijke 
plantenclub. Wij van 
Kroegpraat zeggen alleen 
maar Proost! 

Bier: Tripel 8%  
Brouwer: Bruut Bier  
 

Bier: Tripel 8,4% 
Brouwer: Brouwerij 
Vandeoirsprong 

Bier:  Saison 5,9%  
Brouwer: Brouwerij 
Homeland  
 



 

 

De mannen van Brouwerij de 
Smokkelaar hebben alles uit 
de kast getrokken om een 
prijswinnend biertje te 
maken.  
De Nieuw-Zeelandse zeegod 
Tangaroa heeft ze van goede 
tips voorzien en met succes! 
Als dank voor de eerste prijs 
werd dit lekker biertje naar 
hem vernoemd. 

  

Menig maal heeft deze 
Lentebock de eerste prijs 
gekregen, vooral rondom 
Veenhuizen. Met dit biertje 
in je glas kan de lente pas 
echt beginnen. De Deerne is 
fris met een vleugje ondeugd. 
Nieuwsgierig geworden? Pak 
een bokaalglas en geniet!

Goud ging in 2019 naar dit 
heerlijke blond biertje. In de 
speech bedankte de brouwer 
zijn vrouw voor alle inspiratie 
om dit biertje te maken. Dit 
leverde hem een week later 
echter een echtscheiding op. 
Feeks staat namelijk 
synoniem voor Heks!

Deze topper was het beste 
blond biertje van 2020. 
Volgens de brouwer is het 
een verfrissende complexe 
dorstlesser. Wij adviseren om 
gewoon lekker in het 
zonnetje van dit biertje te 
genieten, want het leven is 
soms al complex genoeg…. 
Proost! 

DE DEERNEFEEKS DUITS EN LAURET TANGAROA

Bier: Lentebock 7% 
Brouwer: Bierbrouwerij 
Maallust 

Bier: Blond 6%  
Brouwer: Naeckte Brouwers 

Bier: Blond 6,5%  
Brouwer: Fortbrouwerij 
Duits en Lauret

Bier: Amber 8,2%  
Brouwer: Brouwerij de 
Smokkelaar


