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Westmalle
Dubbel-vatenbiep
methergisting

Vatenbiermet hergistingaanbieden,is niet evident.WestmalleDubbelvan het vat
serveren,is dat evenminvoor eenhoreca-uitbater.
Gekoesterd
als eenzeldzaam
icoonen
metde nodi$ezorgenomringd,ontlokthet eenspontane
glimlachna deeersteteug.
Een honderdnegentigtal,zorgvuldig geselecteerde
horeca-uitbatingen
in Vlaanderenen Brusselpronkt met de donkere,roodbruine Westmalle Dubbel (7 vol.o/o)op de tapkraan.Eén onder hen is 'In den Rozenlcrans'in Vlierbeek, een gehucht van Kessel-lo. Een opmerkelijk
bierspecialiteitencafe,uniek gelegennaasthet poortgebouw van de
abdij van Werbeek. Reedsin 1830waser hier, in de abdij, eenherberg
gevestigd.Een akte uit 1853 preciseerdezelfs dat
men tr herbergmaghoudenop voorwaardevan op
zon- en feestdagenonder goddelijkedienstengeen
drank te mogen verkopen,van in ofvoor het huis
geenbd of anderespelente mogengwen".
Na decennialangdoor Jannekeen Bertha te zijn uitgebaat, en vervolgens
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EenWestmalle
tripelmet ruim twintig jaar door'Wim Vervoort, wordt de sympawat abdijkaas,
meer thiekebruine kroegsindsenkelemaandengeleiddoorJoris
en Michiel Vanautgaerden,
Vlierbekenaarsin hart en ziel.
moetdatnietzijn.
Ooit hopen zij vereenzelvigdte worden met het cafe,net
zoalshun voorgangenverging.De benaming'In den Ro02
is het eenoverblijÊelvan deVlaamsetelevisieseEenWestmalle
vanhet zenlrans'
'Wij,
rie
Heren
van Zicherri die einde jaren zestigwerd
vat,hettussendoortje
voorwíelertoeristen
op uitgezonden.Enkelesceneswerdengedraaid'bij Janneke
en Bertha',dat door de scenaristwerd bedachtmet het opr0n0e.
'Baminet
schrift
In den Rozenkrans'.
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De voorbije decenniais 'ln den Rozenkraní uitgegroeidtot een bierspecialiteitencafe
met heelwat voor de regioonbekendepareltjes.Duchessede Bourgogne,BonsVeux,ScotchSilly,geuzeen kriek Girardin,
dle trappistenbierenen anderepareltjesvan de biercultuur staaner op
de kaan.

Levend bien
Daaronderook de W'estmalleDubbel van het vat omwille van de kwaliteitszorg en de passie van de
uitbatersvoor het Kempischetrappistenbier.Die vereistenzijn cruciaal
want'WestmalleDubbel is éénvan de zeldzamehogegistingsbieren
die
hergistenop vat. "Het heeftonsheelwat werk en onderzoekgevraagd,
want het is geenszins
evidentorn bier op vat te latenhergisten',be"\íestmdle Dubbel is eenlevendbier.
klemtoont Guido Bastiaensen.
Dat houdt ook in dat lang niet elk brouwselop gelijkaandige
wijze rijpt.
Tussende lagertanksonderling zijn er vaak kleine verschilleninzake
onder meerhet gehalteaanrestsuikers.Dat gehaltebepaaltmedeofde
W'estmalleDubbel uit die speciffekelagenankgachik is om afgevuld
te worden op vat. Het geselecteerde
bier moet overde helelijn perfecte
cijfersvoorleggenom in aanmerkingte komen ds vatenbier.Alle la-
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'blcndcn'
gertirnksworden incliviclr.rccl
voor ccn nàopgcvolgclcn wij
genoegconstantesrnirak-cn aromavorming.Nicttcmin zullcn bierliefhebbersr.neerrnaals
subticlc vcrschillcn waàrnemen. Elke \)l/estmalle
l)ubbcl sraatop zich zelfen evolueertook vercler,zowel op f:les:rlsin
het virt, en dat ook wanneer het v:rt is aangesloten".
"He t bier lccft tot in l-rctglas",trcedt
rden bij. "Het kan
JorisVanautgàe
al ccns gcbeurcndat je op de eerstgetapteglazenvan een nieuw aangeslotenr':rtn:rurveliiksschuim krijgt. Je nroet dan wat bijtappen om
een hechte, crènrekler.rrige
scl.rr.rin.rklaag
te vorrncn. Na cr.rkelcglirzer.r
rvorcltspontaannreerschuirr gcvormclzodat jc hct bicr perfiectin ecnnr:ralkan tappcn rnct ccn stcvigcschuin.rlaag.
\J/cstmalleDubbcl wordt
volop gcwa,rrdecrdàlsvrtcnbier omwille vln zijn specifieke
, iets urinder lrrritige aronra'sen zijn iets z-oetere
snraakin verselijking met het
bier".
geli j kn ami ge flessen

Vaten verwennen
\7ie zijn \,:rten!íestmalle L)r,rbbclvcrwcncl,kan rckcncn op zowcl ccn
heeltrouu'cliëntcela1sop klantcn clicgraagccn kccr ccn andcrcnirppist
ontdckkcn. Dat vcrwennenbegint evenwelal v:rn:rfde leveringv:rn de
\':rten.In teeenstellingtot de meestev:rtendie worden gerold, rloet je
een vat rnet helgistine voorzichtig optillcn cn vcrplaatscn.Hierdoor
vcrmijcl jc dat clca:rr.rwezige
gist wordt losgeruktv:rn de bodem. V:rten
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zou aansluiten,is de kansreëeldat het bier opvallenc{bittcreenextralange
dcr gaat smirkcn orndat de gist in he v:rt werd verspreid.Je Dankzl
biefleiding
hoevende
houdt er cl,rarornbcst ccr.rstratcgiscl.r
voldocndcgrote voor'uitgerust'
nietnodeloos
verr:r:rd
v:rtenbierop na om verbruikspickcr.r
in I.rct vaten
plaatst
te worden.
wcekeind of op een z-onnigterr:rsfèillooste overbruggcn.
"ln de kelder koesterenwij die vaten $íestmalle Dubbel
ccht", vcrvolgt Joris Vanautgaerden."Vij tillen hen voorzichtig op en schuivenhen naderbij.Om or.rr.rodig
r.r.rrlneuvreren
te vermijden, is de tapinstallatiein de kelder voorzien van ecn cxtl'a langc
bierleiding.Zo kunnen wij de rninst nabijevaten aansluitenzonder clie

tenminsteéén rveekl:rte|rrusten :rlvorensze aan te sluiten, is aangewe-

te nroeten verplaatsen.Dcbierleidingenworden principieel orl clezes
weken gereinigd, maar wij streven naar een reir.rigingorn de vier weken.
Bovendienzettenwe elke avond water op de leidingenen sluiten wc dc

zen. Lr die tijdspanneacclimatiseerthet vatenbieren kornt ook de aan'tot
rvezigegist
nrst'. Wanneerje het vatenbieronmiddellijk na levering

Co2 af. Het is zo'n eenvoudigegewoonteen onzebestegirrantieop lekker, lris bier. Verder spoelenwij elke leiding bij het wisseler.r
vàn de vrren
en stuwen wij er rneer dan eensgelijktijdig een sponsjedoor. C)m de
drie maanden vervangenwij alle dichtingen, om het cvcntuecl aanzuigen
van lucht te velrnijden; je proeft immers meteenwanneer tWestmalle
Dubbel in contact is geweestmet lucht. Gnslotte passenwij de drukregelingaan voor elke bierleiding.Je kan geen trappist, pils, kriekbier
ofwitbier tappen met dezelldetapdruk. Elk bier vergt zijn specilieke
benaderingom rneesterlijkgetaptte kunnen worden. Hct zijr.rmisschien
kleine details,maar je moet daarop letten om een'WestmalleDubbel
met hergistingop vat kwaliteitsvolte kunnen tappen".
Hoe zo'n v:rkbekwaam getaptetVestn-ralleDubbel er dan moct uitzicn?
"Als er een glimlach verschijntop het gezichtvan de klant, ben ik gelukkig. En ik garardeerje dat er hier aan de toog va:rkheel kritische klanten zitten", reoliceert de zaakvoerdervan In den Rozenkrans nreteen.
GEERT VÀN LIERDE
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