FA M I L I EZ A K EN

Gebrouwen door Vrouwen

‘Een vette hobby’

Do (33) en Tessel de Heij
(30) startten in 2013 hun
eigen biermerk. Inmiddels
maken ze acht soorten bier
en openden ze hun eigen
bierbar in Amsterdam.
Hoe kwamen jullie erbij om samen bier te
brouwen?
TESSEL: ‘Do had altijd hobby’s. Chinees
leren. Salsadansen. En bij alles dacht ik:
“Zoek jij het lekker uit.” Toen kwam ze
ineens met bierbrouwen. Dat vonden we
wél allebei een vette hobby.’
Vertel?
‘Sowieso bestelden we in het
café altijd al liever bier dan wijn. Toen we
ons er echt in gingen verdiepen, ontdek
ten we bierstijlen die we tot dan toe niet
kenden. We zijn naar de Brouwmarkt
gereden, hebben voor 200 euro spullen
gekocht en zijn begonnen. Dat ging na
tuurlijk niet meteen goed. Door boeken te
lezen, forums te bezoeken en hulp van
amateurbrouwers kwamen we steeds
verder. Na een jaar hadden we twee
goede bieren: een witbier en een tripel.
Een bevriende kroegeigenaar wilde onze
tripel wel op de tap. Zo kwamen we in
de wereld van het loonbrouwen terecht.
Want zo’n hoeveelheid konden we
natuurlijk niet thuis maken.’

TESSEL:

Dat ging makkelijk?
‘Nee joh. Dat duurde zeker een jaar.
Al die brouwers zaten vol. Niemand had
capaciteit over. Tot er ineens een gaatje
viel bij de NoordHollandse Bierbrouwerij
in Uitgeest. Voor 500 liter. Gelukkig was
het vakantiegeld net binnen, zodat we het
konden betalen. We hadden geen naam,
geen logo, niks. Dat moesten we ineens
regelen.’
D O:

FA M I L I E J U W E E L

Gebrouwen door
Vrouwen Bloesem Blond

Tessel en Do de Heij, destijds met
zandkastelen bouwen als hobby

Helder powerblond, fris en
fruitig door de vlierbloesem.
Ook verkrijgbaar van
Gebrouwen door Vrouwen:
Gin Weizen en Tricky Tripel.
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Hoe is dat, ondernemen en bierbrouwen
met je zus?
TESSEL: ‘Ik had het nooit bedacht.
Van een bedrijf [Albert Heijn, red.] met
twaalfhonderd collega’s naar één colle
ga; je eigen zus. Toen het begon te lopen,
hebben we allebei onze baan opgezegd.
Eigenlijk doen we nog steeds maar
wat. Maar we zijn wel ondernemers.
Er leven zeven mensen van dit bedrijf.
En onze eigen bar is net open. Hoe cool
is dat?!’

