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Craftbier draait veeL om connectie en

samenwerking. Hopster Levert graag

bijdragen aan die verbinding. Door samen
op le Irekken en steeds weer innovaties

aan te jagen, krijgt de branche het gevari-

eerde aanzicht dat bij veeI tiefhebbers zo

tot de verbeeLding spreekt. Vandaar dat

Hopster zijn partners Eshuis en Jos van

den Broek heeÍt gevraagd mee te doen

aan deze samenwerking. De etiketten- en

verpakkingsdrukkerij in DatÍsen en de

Haartemse fotograaf zorgen met Hopster

dat het bier in een waar kunstwerk zijn
weg naar cie tiefhebber vindt. Baxbier,
Fotkingebrew en Floem dragen op hun

beurt zorg voor het atlerbelangrijkste:
de waanzinnig ge[aagde smaken van de

vloeibare inhoud van het btik.
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glaven in de zomer van 2O2L in
ir:i' :r, r I '#6 een inkijpje in de
bloeiende opkomst van de New
En§land IPA in het ho§e noorden,
met als titel.Het hazy Groningler
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Het inspireerde de brouwerijen
om eenjeer later een'collab brew'
te introduceren ter Eele§enheid
van dit jubileumnummer.

Eshuis heeft deze techniek eerder laten
zien bíj de Lager TaLe-series van brou-
werij Kompaan uit Den Haag en ook bij

verpakkingen voor bijvoorbeeld Hema.
Marije HuLzebosch, marketing manager
bij Eshuis: 'Een duo [abeL bestaat uit twee

etiketten die op eIkaar ziln aangebracht.
Daarbij kunnen we ook de tijmzijde van

het buitenste etiket in één kleur bedruk-
ken. Hiermee creëren we feiteLijk drie
aanzichten van het bier.'Veel meer ruimte
voor fraaie bee[den en tekst dus. Door het
buitenste etiket eraf te'peLten'krijgt de

bierliefhebber nog meer moois te zien.
'Vergetijk het inderdaad met een pagina

die je omstaat, dat past toch perÍect bij

Hopster Magazine.'

Hoe ze samen tot zo'n fantastisch bier zijn
gekomen? Kasper Hiddema, eigenaar

Baxbler, in de 'Hopster x Groningen'
appgroep: 'Zutten we iets met hop doen?'
Waarop droge reacties votgen ats'Hop?'
en '0k. En Pitsmout!' Zo gemakketijk
Laten die brouwers het Lijken. De realiteit
is een stuk complexer en onnavotgbaar

bovendien bLijkt weL wanneer brouwer
Van van den Berg een aantaL dagen later
het votledige recept in de groep zet. We

herkennen de hopsoorten, verder tijkt het
codetaaL. ln ieder gevaL een dikke New

EngLand Double IPA voor Hopster #1 0.

Yesl Ju[Lie verzorgen vet artwork, toch?'

ktinkt het nog uit 050. Jazeker, met een

duo-tabel waar ook het buitenste etiket op

de l"ijmzijde ofweL binnenkant is bedrukt.
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Jos van den Broek is een

Haarlemse fotograaÍ met een

grote voorIiefde voor portret-
ten en Landschappen, meestaL

in zwart-wit. De muziekscene

heeft daarbij zijn specia[e

interesse. Zijn werk kenmerkt
zich door een wat rauwere

stijl.. Voor Hopster'opent' Van

den Broek eLke editie met een

brouwersportret (zie pagina

41. Dit keer wist de redactie

de Haarlemmer te overtuigen

om voor het eerst de basis

voor het design van een bier

te verzorqen. De mannen van

Hopster mochten zetf 'ano-

niem'Íigureren op een rauwe

[ocatle in lJmuiden. Huis-

vormgeefster Evetien van der
Zaken zorgt voor de finishing
touch. Tik m aan.
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