
Waar staat het Antwerps 

BierCollege vzw voor? 

• Antwerps: 

NIET om mensen van buiten Antwerpen uit 

te sluiten, 

WEL om te benadrukken dat het een lokaal 

initiatief is, zonder aspiraties om op 

gewestelijk of nationaal niveau iets door te 

drukken.  

• Bier: 

NIET om uitsluitend met bier bezig te zijn, 

WEL om vanuit het centrale uitgangspunt 

van bier de wereld te verkennen.  

Dit betekent dat er dieper op bier ingegaan 

wordt, maar ook dat wij ons niet tot bier 

beperken.  

Bier is, ontegenzeggelijk, één van de goede 

dingen des levens, maar niet het enige. 

Vandaar onze escapades naar andere 

dranken en voeding, al was het maar om 

het smaakpalet te verbreden.  

Hierbij overschrijden we de landsgrenzen. 

Immers, als we beweren dat het beste bier 

uit België komt, dan moeten we de 

uitdaging van de vergelijking met 

buitenlandse brouwsels zonder aarzelen 

durven aangaan.  

 

 

• College: 

NIET om er een elitaire, academische 

vereniging van te maken, 

WEL om het idee van ‘dronkemansclub’ 

meteen uit te sluiten.  

Er mag gedronken worden, er moet zelfs 

gedronken worden, maar dronkenschap is 

niet het doel.  

Buiten het feit dat het de volgende dag 

meestal minder prettige gevolgen heeft, 

zorgt dronkenschap ook voor een 

verdoving van de smaak.  

We willen trouwens sterk benadrukken dat 

rijden onder de invloed van de drankduivel 

voor ons niet kan. 

De eerste betekenis van het woord 

‘college’ is ‘groep van mensen met 

eenzelfde doel die daartoe een lichaam 

vormen’ en heeft in die zin niets te maken 

met een onderwijsinstelling.  

 

Wij bieden je aan: 
 

• Een maandelijkse activiteit 

• Viermaal per jaar digitaal ons eigen 

tijdschrift, de Antwerpse Bier 

Courant met enkel originele 

bijdragen zoals: 

o Activiteitenkalender en 

besprekingen ervan 

o Proefnotities 

o Antwerpse biertempels 

o Biernieuwtjes 

o Bierhistorie 

o Recensies 

 

Maar er is meer: 

Voor slechts € 20,00 ben je meteen ook 

lid van Zythos en ontvang je de 

Zytholoog viermaal per jaar. Voor 

mensen in het buitenland bedraagt het 

lidmaatschap van ABC inclusief Zythos  

€ 35,00. 

 

Vragen? Opmerkingen? 

Hans Bombeke, voorzitter 

Stadswaag 19, 2000 Antwerpen 

Telefoon: 0497/ 81.72.27 

E-mail: 

voorzitter@antwerpsbiercollege.be 

 

Ivan Derycke, secretaris 

Telefoon: 03/271.22.27 

E-mail: 

secretaris@antwerpsbiercollege.be 

 
 

Jaarlijks: elk eerste weekend van oktober 
 



Word nu lid! 

Er is niets gemakkelijker dan lid worden 

van het Antwerps BierCollege vzw.  

 
Voor de ronde som van € 20,00 ben je 

zo een kalenderjaar lang ABC-lid en ben 

je tevens lid van Zythos en EBCU1. 

Voor mensen in het buitenland bedraagt 

het lidmaatschap € 35,00. 

… zodat we je onmiddellijk een pdf-je van de 

Antwerpse BierCourant kunnen bezorgen en je 

op de hoogte houden van alle interessante 

nieuwtjes uit bierland (geen commercials).  

 

Voor al het Antwerps en ander biernieuws, 

raadpleeg onze vernieuwde website: 

www.AntwerpsBierCollege.be 

 

 

                                                 
1  European Beer Consumers Union 

Wat kan je verwachten? 

enkele voorbeelden: 

 

 
Ontmoetingen met brouwers 

 

 
Rariteitenkabinet 

 

 
Foodpairing 

 

Het Antwerps BierCollege vzw 
 

 
 

zoekt m/v 

met interesse 
 

voor het proeven van  ... 

 het kijken naar … 

het ruiken aan ...  

het voelen van  ...  

het drinken van ...  

het brouwen van  ...  

het leren over ...  

het koken met ...  

het schenken van ... 

BIER 

 
Dan zullen we elkaar wel vinden! 

 
 

 
 
 

Lidgeld overschrijven kan steeds op 

volgend rekeningnummer van ABC:  

 

IBAN BE55 7785 9866 3544 

BIC: GKCCBEBB 

 
Vermeld steeds je naam, adres en e-mail... 
 


