Kennemer Wijn- en Biergilde apetrots op Ezelenbok, huiswijn en -bier

Nederlands kampioen wijn nu
VAN ONZE MEDEWERKER
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Voorzitter Rob Romeijn straalt bijna van
trots als de landstitel ter sprake komt. Want zo is het: het
Kennemer Wijn- en Biergilde mag zich een jaar lang landskampioen noemen. Onlangs, tijdens een wijnwedstrijd in
Tilburg, sleepten de wijnliefhebbers van het gilde de
hoofdprijs in de wacht met hun clubwijn.
HEEMSKERK

-

Het gilde verruilt zijn huidige
onderkomen binnenkort voor
een nagelnieuw clubhuis, pal
tegenover industrieterrein
De
Trompet. Het huisje dat het gilde al decennia gebruikt, oogt
een tikkeltje mistroostig. De
enige gezelligheid komt vanaf
het minibarretje met daarop 28
verschillende flesjes bokbier.
Oktober is nog steeds de bokbiermaand bij uitstek. Diverse
vaandels van het Kennemer
Wijn- en Biergilde plus de' aan
de muur bevestigde bierreclames geven de kale ruimte wat
kleur. Het gilde is toe aan de
verhuizing die gepland staat
voor mei 2005.
De bier- en wijntak zijn op
papier gescheiden van elkaar.
De dertig bierbrouwers binnen
de club opereren vanuit het onderkomen aan de Communicatieweg. De vijftien wijnliefhebbers hebben hun honk in Santpoort. De open dag die de afdelingen
morgen
gezamenlijk
houden, vormt de opmaat naar
mei volgendjaar. Na de verhuizing delen de wijn- en bierliefhebbers een nieuw onderkomen en is het gilde ook uiterlijk
samengebracht.
De riistwiin waarmee de leden van het Kennemer gilde onlangs de landstitel in de wacht

sleep ten, is momenteel de trots
van de club. "Er waren in totaal
zo'n vijftig inzendingen
van
andere verenigingen
en gilden", vertelt Romeijn onverminderd trots. "Wat ik heb begrepen, kregen we veruit de
hoogste punten." Buiten de individuele titels die sommige
gildenleden
ooit
wonnen,
sleepte het gilde nooit een clubtitel in de wacht.

Ezelenbok
Het - zeker voor de buitenwacht - grootste succes tot nu
toe is een inmiddels landelijk
bekend bokbier waarvoor het
Kennemer gilde ooit de basis
Iegde. Het oerrecept voor EzeIenbok, zoals het bokbier heet,
werd ooit gelegd door Ieden van
het gilde van Romeijn. Na in
2001 en 2003 te zijn uitgeroepen
tot beste bokbier zijn volgens
de voorzitter de flesjes Ezelenbok niet meer aan te slepen.
"Laatst zag ik her zelfs in Erme10 in een winkel staan", vervolgt hij. "Het is toch ook een
beetje Heernskerk-prornotie
in
de rest van het land."
In Heemskerk werd het EzeIenbok weliswaar geboren; het
bier werd werkelijk groot gemaakt door de SNAP, de Stichting Noord-Hollandse Alterna-

Kennemer Bier- en Wijngilde-voorzitter

tieve Bierbrouwers. Het Kennemer Bier-en Wijngilde mag zijn
vondsten zelf niet commercieel
uitventen. De SNAP mag dat

Rob Romeijn presenteert 'het beste wijntje van Nederland' in het bierlokaal van de club.

wel. Romeijn: "Wij hebben aan
de wieg gestaan, terwijI zij het
bier na de nodige veranderingen groot hebben gemaakt."

Romeijn is persoonlijk vooral
geinteresseerd
in het bierbrouwproces. Zeker vanuit zijn
functie als voorzitter volgt hij
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ook de ontwikkelingen op wij ngebied natuurlijk nauwgezet.
Het 'kubieke meter wijnexperiment', waar zowel bier- als

