
  

Loodsbotter brengt loodsbier aan wal 
Op een Texelse loodsbotter mét de enige 
actieve loods die in Den Hoorn woont. 
Toepasselijker kon het nieuwe loodsbier 
van Goënga bijna niet gepresenteerd 
worden. Loods Jan Willem van Duijn bracht 
de eerste flessen dinsdagmiddag aan land 
in de Mokbaai nabij een pad waarover 
vroeger de Hoornder loodsen naar zee 
liepen. 
 
 
Bedenker Minne Goënga en brouwer Joschka 
Schoots van het Ambachtscentrum in Den 
Burg hadden er wat voor over om het nieuwe bier aan de man te brengen. Aan het begin van 
de middag werden de flessen ingescheept op de historische Texelstroom in de haven van 
Oudeschild, waarna zeilend koers naar de Mokbaai werd gezet. Schipper Peter Lock had zich 
voor de gelegenheid uitgedost in een honderd jaar oud loodskostuum dat hij recent van het 
Scheldeloodsenkoor uit Vlissingen had gekregen.  
Na enig laveren en opkruisen koerste de Texelstroom tegen vier uur de Mokbaai in waar 
dorpscommissievoorzitter Herman Ridderinkhof en diverse andere Hoornders klaar stonden 
om het nieuwe bier te verwelkomen. Met een roeiboot en wadend door het water brachten 
Van Duijn, Goënga en Schoots de eerste lading aan land om vervolgens samen met 
Ridderinkhof meteen een biertje te proeven. Het loodsbier, met de ondertitel Zeeschuimer, is 
een bijzonder bier. Er is duindoorn en vlierbes in verwerkt. Een dergelijk bier was er nog niet, 
aldus Schoots. De duindoorn en de vlierbes zijn volgens Goënga een verwijzing naar het 
Hoornder loodswezen. Beide vruchten groeien langs het loodspad. De vlierbes en duindoorn 
in het bier komen echter niet van het eiland, maar van een fabrikant in Friesland. Goënga: 
‘Daar worden ze ingevroren van de takken geschud. Dat gaat vrij snel. Je bent er erg lang 
mee bezig als je alles hier zou moeten plukken.’ Per vierhonderd liter brouwsel is vijfentwintig 
kilo duindoorn en vlierbes nodig. Er gaat ook tien kilo honing in het brouwsel om een zoete 
smaak tegenover de zure duindoorn te plaatsen. Een deel van de honing is afkomstig van 
Jaap Jager, de vader van exploitant René Jager van Paal 9.  
Kinderfeest 
Een kinderfeestje in het Ambachtscentrum lag ten grondslag aan het loodsbier. Goënga 
gooide een balletje op over zijn plannen een eigen bier op de markt te brengen, waarna 
Schoots aan het experimenteren sloeg. ‘Ik heb een basisbier gemaakt en dat verdeeld over 
acht jerrycans met verschillende mengsels van onder meer duindoorn, rozebottel, vlierbes en 
appel.’ Tijdens een proeverij kwamen drie bieren naar voren die volgens Goënga en Schoots 
‘interessant’ waren. ‘Over één daarvan waren we het meteen eens.’ Het loodsbier is een 
exclusief bier. Het is alleen verkrijgbaar bij de supermarkt van Goënga in Den Hoorn. 
Daarnaast wordt het geschonken door de Hoornder horeca en aan boord van de Texelstroom. 
Goënga: ‘We wilden iets maken dat echt van Den Hoorn is. Je moet er voor in het dorp zijn 
om het te krijgen.’ Het loodsbier heeft geen historische wortels. ‘Maar het is wel een bier zoals 
dat vroeger gebrouwen zou kunnen zijn’, aldus Goënga. De smaak is fruitig, lichtelijk zuur met 
een vleugje zoet. Schoots: ‘Het zal misschien niet iedereen aanspreken, maar voor de 
liefhebber is het heel bijzonder.’ Dat er fruit in zit, wordt benadrukt door het etiket dat 
waarschuwt voor eventuele duindoornpitjes. Schoots: ‘De duindoorn en de vlierbes gaan er 
ongefiltreerd in.’  
Het loodsbier had eigenlijk een week geleden al gepresenteerd moeten worden, maar toen 
werd er in verband met de storm vanaf gezien. Het Ambachtscentrum heeft vooralsnog vier 
brouwsels van in totaal 1800 liter gebrouwen. Het bier wordt verkocht in flesjes van 0,25 en 
0,75 liter die zijn voorzien van etiketten die Hoornders Ralph Grabowski en Harry Gerritsma 
maakten. Volgens Goënga volgen er mogelijk nog meer soorten loodsbieren.  
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