Word lid van Heerlijk Objectief
Proeven (H.O.P.)
Wie heeft interesse bij lidmaatschap? Elkeen,
zowel uit binnen- als buitenland:
• Die gewoon geniet van bier;
• Die graag verschillende smaken proeft
en ontdekt;
• Die graag de uitgebreide keuze van bieren en
smaken behouden ziet;
• Die de trend naar uniforme smaken een halt
wil toeroepen;
• Die vindt dat te weinig of verkeerde informatie
op een flesje, bedrog is t.o.v. de consument;
• Die graag zijn smakenpalet wil verruimen;
• Die zijn kennis over bier en de Belgische
biercultuur wil verrijken of delen;
Wenst U aan een of meerdere van onze activiteiten deel te nemen, dan wordt U best lid van HOP.
Wij hanteren volgende democratische prijzen:
• Lidmaatschap enkel van H.O.P.: 10,00 EUR
• Lidmaatschap van H.O.P. en Zythos (inclusief
het interessante biermagazine De Zytholoog):
18,00 EUR
• Erelidmaatschap van H.O.P. en lidmaatschap
van Zythos (inclusief het interessante biermagazine De Zytholoog): 37,50 EUR
Storten met vermelding “Lidgeld” op rekening
738-0116332-51
BIC: KREDBEBB
IBAN: BE 75 7380 1163 3251

Proeven, ontdekken,
genieten.

V.U.: Heerlijk Objectief Proeven, Notelaarstraat 25,
8560 Wevelgem
Niet op de openbare weg gooien aub

INFO
• H.O.P. Algemeen
Alle informatie over Heerlijk Objectief Proeven
(HOP) en de nationale bierconsumentenvereniging ZYTHOS vzw is te bekomen bij de voorzitter:
Lode Van Biervliet
Notelaarstraat 25, 8560 Wevelgem
Telefoon en fax: 00 32 (0) 56 40 20 12
E-mail: lode.van_biervliet@telenet.be
E-mail H.O.P. vzw : hop@zythos.be
• H.O.P. Lidmaatschap
Alle informatie omtrent lidmaatschap is te bekomen bij penningmeester
Peter Vyvey,
Burgemeester Coussensstraat 14, 8500, Kortrijk
E-mail: vyvey.peter@telenet.be
• H.O.P. Websites
Algemeen:
http://users.telenet.be/hopsite/links.html
Karakterbierweekend:
http://www.karakterbierweekend.be/
• ZYTHOS Algemeen
De volledige lijst met de bij Zythos vzw
aangesloten verenigingen is te raadplegen op
www.zythos.be of verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel in de vorm van een speciale folder
met daarop alle contactgegevens en modaliteiten
betreffende het lidgeld.
Gelijkaardige informatie is tevens te vinden in elk
nummer van het tijdschift De Zytholoog.
• EBCU Algemeen
Heerlijk Objectief Proeven is lid van de nationale
bierconsumentenvereniging Zythos vzw en via
Zythos van EBCU (European Beer Consumers
Union – www.ebcu.org), de Europese Bierconsumentenvereniging die clubs uit 13 landen vertegenwoordigt met samen meer dan 200 000 leden.
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Historiek

Doelstellingen

Zythos vzw

Nadat de biervereniging SLOK uit Moen begin jaren ’90 ter ziele was gegaan, beschikte de regio
Zuid-West-Vlaanderen niet meer over een onafhankelijke bierproeversvereniging. Een aantal bierliefhebbers met diverse achtergrond staken de koppen
bij elkaar om dat te veranderen. Sommigen waren
al heel lang begaan met de Belgische bierwereld en
trokken geregeld met vrienden en/of met de familie
naar de nog bestaande kleinere Belgische onafhankelijke brouwerijen. Enkelen waren huisbrouwers
en/of hadden plannen om met een echte brouwerij
te beginnen, enz. Allen hadden ze de passie voor
het goede, ambachtelijke bier gemeen, en de drang
om iets te ondernemen tegen de aan de gang zijnde teloorgang van brouwerijen en bierstijlen.

Heerlijk Objectief Proeven had reeds van bij de
oprichting een aantal duidelijke doelstellingen
voor ogen met betrekking tot ondersteuning en
stimulering van het Belgische bier. Die zijn als volgt
compact maar krachtig verwoord in de officiële
statuten:

Op 22 februari 2003 stond Heerlijk Objectief
Proeven (HOP) mee aan de wieg van de
opvolger van OBP (Objectieve BierProevers), de
nieuwe nationale bierconsumentenvereniging
Zythos vzw.

Dit paste perfect in het kader van de toenmalige
nationale bierconsumentenvereniging OBP, Objectieve Bierproevers. Finaal leidde dit op 17 februari
1994 tot de oprichting in Kortrijk van een ZuidWestvlaamse bierconsumentenvereniging met de
naam H.O.P., verwijzend naar bier, hop en objectief
bierproeven. Voluit staat dit voor Heerlijk Objectief Proeven, en daaruit blijkt dat we de filosofie
en doelstellingen van OBP volledig konden onderschrijven. Het logo van de vereniging verwijst onder meer naar thuishaven Kortrijk (gulden spoor)
en naar hop (de hoppebel).
De vereniging startte als een feitelijke vereniging,
maar gezien de vele activiteiten en de daaraan gepaarde risico’s, naast de steeds wijzigende wetgeving, leidde er finaal toe dat voor een vzw-statuut
werd geopteerd in 2005.
Klein begonnen met een vijftiental leden, gaat de
vereniging elk jaar blijvend op zijn elan verder.
Wanneer sluit U zich aan ?

“ het bewaren en bevorderen van de Belgische biercultuur in de meest ruime zin”.
Daartoe zal H.O.P.:
• Projecten organiseren en/of stimuleren die het
kenbaar maken van de Belgische bieren en hun
smaken bevorderen;
• Onregelmatigheden ten overstaan van de
consument aanklagen;
• Streven naar erkenning van Belgisch bier als
onderdeel van onze cultuur, brouwerijtraditie,
levensstijl en gastronomie;
• Het behouden van de Belgische biercultuur en
de West-Vlaamse in het bijzonder;
• Objectieve informatie geven over bieren en hun
smaken;
• De Zuidwest-Vlaamse consument het genot van
het bierproeven leren kennen.
Weet dat H.O.P. goed bekend is in de bier- en
brouwerswereld, maar een objectieve en dus
onafhankelijke vereniging is, zonder commerciële
banden met brouwerijen.
Bierproeven bij H.O.P. is matig maar regelmatig
verantwoord genieten terwijl je aan cultuurbehoud
doet èn de eigen economie steunt!

Zythos vzw verspreidt op kwartaalbasis een erg
interessant en kleurrijk tijdschrift dat de meest
recente evoluties in de Belgische bier- en
brouwerijwereld omstandig beschrijft.
Dat HOP een bloeiende vereniging is wordt
bewezen door zijn behoorlijke aantal leden en de
drukke activiteitenagenda, elk jaar opnieuw.

Activiteiten
Zo organiseert H.O.P. jaarlijks een aantal vaste
activiteiten, zoals daar zijn :
• Brouwerij te gast : een brouwer wordt
uitgenodigd om over zijn bieren en zijn
brouwerstechnieken te praten;
• Brouwerijbezoek : rondleiding gebeurt veelal
door de brouwer zelf;
• Thematische bierproeverijen;
• Busreis met bezoek aan brouwerijen,
hoppeboeren, enz.;
• Algemene ledenvergadering, met een
bierdiner;
• Bonte Dag : kelderresten van de club en van
leden worden geproefd en gekeurd;
• Karakterbierweekend ™ : bierfestival in
aanwezigheid van brouwerijmedewerkers van
gemiddeld 18 brouwerijen, met heel wat
primeurs en exclusieve bieren;
Daarnaast zijn er geregeld speciale evenementen.
In het verleden kwamen bv. aan bod, Kookcursus
met bier, Cursus « food pairing », Bieracademie,
Creatie van eigen bieren, Enz.
Interesse voor al dit moois? Word dan snel lid van
Heerlijk Objectief Proeven en dus van Zythos vzw.
Doen !

