
De minivoetbalploeg 
van de Sint-Pieter 
Sportclub uit Jette 
worstelt nog steeds 

met het nieuws dat hen een 
paar weken geleden te beurt is 
gevallen. Het bier, dat ze een 
jaar geleden onder teamge-
noten besloten te brouwen, 
werd verkozen tot beste “ IPA 
special ” bier ter wereld op de 
World Beer Awards in Londen.

Het mooie verhaal begint bij de 
sporthal van Jette. Sinds 1974 
(het jaar van de opening van de 
zaal) trainen de spelers van de 
Sint-Pieter Sportclub er elke za-
terdagochtend. En wie voetbal 
zegt, zegt vaak derde helft... in 
hun geval overgoten met bier. 
Twee jaar geleden ontkiemde, 
in de hoofden van de Jetse 
spelers, het idee om hun eigen 
drank te creëren. “ We dronken 
allemaal verschillende bieren 
na de training, ” zeiden ze. “ We 
hebben toen besloten om een 
lijst van onze negen favoriete 
bieren aan een brouwer te ge-
ven en vroegen hem om een 
biertje te creëren dat ieder-
een in het team zou behagen. 
Zo werd het Slutte geboren, 
want dat is hoe teamgenoten, 
die bovenal vrienden zijn, 
besloten hun nieuwe drank 
te noemen. Gemaakt bij de 
Brouwerij Grain d’Orge in het 
dorp Hombourg in de provincie 
Luik, ging het al snel buiten 
hun eigen kring bekoren. “ We 
ontvingen ons eerste brouwsel 
op 3 augustus 2018,” zegt de 
vrolijke troep. “ Aanvankelijk 
hebben we 3.000 flessen laten 
brouwen. We dachten dat we 
voor een jaar zouden toekomen. 

Ze werden te koop aangeboden 
bij het tennis chalet van Jette, 
tegenover de sporthal en bij 
de Excelsior, een bar niet ver 
daar vandaan. En we hebben 
ook gift-packs gemaakt voor 
Kerstmis. In oktober kwamen 
we tot het besef dat we al 2.000 
flessen hadden leeggegoten ! 
Dus besloten we om opnieuw 
een brouwsel te maken, maar 
het kleine vat van onze brou-
wer was al maanden op voor-
hand gereserveerd. We hebben 
dus moeten overschakelen op 
het grote vat en 6.000 flessen 
moeten maken. Vandaag zijn 
we met ons vierde brouwsel 
bezig en hebben al meer dan 
20.000 flessen laten vloeien. ”

VOOR DE LOL
Begin 2019 nemen de leerling-
brouwers een ietwat gekke 
uitdaging aan, naar hun 
imago in zekere zin : zich in-
schrijven voor de “ World Beer 
Awards ”. “ We zagen dat de 
inschrijving slechts 150 euro 
kostte en we begonnen ermee 
voor de lol. Een paar maanden 
later ontvingen we een uitno-
diging voor de finale die in 
Londen werd gehouden. Dit 
was totaal onverwacht en het 
betekende dat we de eerste 
proeven in België al hadden 
doorstaan. Op 7 augustus gin-
gen we naar de Engelse hoofd-
stad voor de finale, maar de 
resultaten werden pas in de 
maand september bekendge-
maakt. En we werden verko-
zen tot het beste bier in de 
categorie “ IPA specialty ” ! 
We eindigden voor gerenom-
meerde bieren zoals de Leffe 
Royale blonde of de Guillotine 

die ook mee concurreerden ! 
Een echt sprookje dus voor 
de dertien “ medeïnvesteren-
de ” vrienden die besloten om 
een vijfde brouwsel te lance-
ren met het naderen van de 
eindejaarsfeesten.
En, goed nieuws komt nooit 
alleen: ze hebben een akkoord 
bereikt met de gereputeerde 
brasserie “ Le Miroir ” op het 
Koningin Astridplein in Jette, 
die nu Slutte op haar kaart 
biedt. 1
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Het Slutte, van Jette tot 
de Londense catwalks
Het beste bier ter wereld in de categorie “ IPA specials ” komt uit ... Jette !

3 van de 13 leden van het indoor Football team gingen naar de finale in Londen. © FTS

Een pittige IPA met een koperachtige kleur. © FTS

Raar maar waar, Benoît 
Johnen, de baas van de 
Brasserie Grain d’Orge in 
Homburg wist niet dat 
de Slutte, die hij in zijn 
installaties brouwt, de 
titel van beste bier in de 
wereld had gekregen ! Hij 
heeft het nieuws pas na de 
feiten vernomen. “ Toen 
de mensen ontdekten dat 
hij degene was waar we 
de Slutte werd gebrouwen, 
contacteerden ze hem om 
het te krijgen, maar hij 
had niets meer op voor-
raad. Stel je voor, we zijn 
verkozen tot het beste 
bier ter wereld, en vele 

nieuwsgierigen haastten 
zich naar zijn brouwerij 
om het te proeven, maar 
onze brouwer had hele-
maal geen stock, omdat 
het bier naar Brussel was 
opgestuurd. “ Maar het is 
de zeldzaamheid van het 
product dat het zo char-
mant maakt ” lachen de 
dertien vrienden onder 
wie Yves Willems. Als 
ingenieur-brouwer van 
opleiding, werkte hij nauw 
samen met de brouwerij 
Grain d’Orge om deze 
speciale drank uit te dok-
teren. Een hoppige drank 
waarvan hij een deel van 

het geheim onthult. “ Dit is 
een gekruide Indian Pale 
Ale met hoge hopping. Het 
heeft body, een uitgespro-
ken bitterheid, een koper-
achtige kleur en een goede 
lengte in de mond. Rogge 
werd eveneens toegevoegd 
om het brouwsel ietwat 
zurig te maken maar zon-
der dat het te wazig zou 
worden. Santé ! 1
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De brouwer, bekroond zonder zijn medeweten !

Anderzijds

Het is een wedstrijd die geor-
ganiseerd wordt sinds 2007 en 
die enkel de bieren die vooraf 
werden geregistreerd, beoor-
deelt en beloont. De deelne-
mers schrijven daarom hun 
bier in voor de categorie en 
subcategorie die zij willen (IPA 
specials met betrekking tot de 
Slutte). Vervolgens bepaalt een 

jury die is samengesteld uit 
brouwers, verdelers en voed-
seljournalisten welk het beste 
bier is van het land voor elk 
van de subcategorieën. In een 
finaleronde komen de win-
naars van de verschillende 
landen per categorie tegen 
elkaar op. 1
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De legende
De Slutte : een ietwat 
provocerende naam als het 
wordt samengesmolten met 
zijn betekenis in het Engels. 
Maar de makers van het bier 
verzekeren het ons, het gaat 
er hen niet om te shockeren, 
noch om een polemiek te 
creëren over gendergelijk-
heid. Gek genoeg, geven ze 
de voorkeur aan het verhaal 
van een zekere Germaine 
Slutte, een legende die ze van 
maand tot maand nauwkeu-
rig vervaardigen op hun web-
site. Germaine Slutte werd 
geboren in een familie van 
brouwers in 1920 in Jette en 
stierf in 1968 in New York. Er 
wordt gezegd dat ze, na haar 
studie aan het Heilig Hart 
van Jette, in 1933, samen met 
haar vader per boot naar 
de “ Big Apple ” emigreerde. 
In oktober van datzelfde 
jaar werd deze laatste naar 
verluidt aangeworven bij de 

“ Lion Brewery ”, een beroem-
de brouwerij in New York. 
Het vervolg van het verhaal 
zal bekend zijn bij de vol-
gende (en zeker niet) laatste 
aflevering. 1
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