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INLEIDING
 De hopplant zou zijn oorsprong vinden in China.
 In 822 werd reeds hop gebruikt in bier door een abdij in
Frankrijk
 Vanaf 14de eeuw meer om meer hop bij bierbrouwen
 Vanaf 15de eeuw bijna geen gruit meer

TAXONOMIE
•

Carl Linnaeus (Zweden, 1707 – 1778):
- Ordenen alle levende organismen = classificatie
- Morfologische kenmerken (uiterlijk, celdeling)
- 2 domeinen: planten & dieren

•

Huidige classificatie
- Fysiologische kenmerken (vorming chemische
producten)
- Genetische kenmerken (DNA-structuur)

HET LEVEN
DOMEIN
RIJK
STAM

KLASSE
ORDE
ORDE
FAMILIE
GESLACHT
SOORT

VARIËTEIT
VORM

Eukaryoten (cellen bevatten een celkern)
Schimmels

Protisten

Planten

Prokaryoten

Panazoa (sponsen)

Landplanten

Vogels
Luiaards

Hennep

Hop

Mesozoa
(middendiertjes)

Archaea
Eumetazoa
(orgaandieren)

Chordata
(gewervelden)

Zaadplanten
Bloeiende planten

Bacteriën

Dieren

Amfibie

Marsupialia

Demptera

Reptielen
Chiroptera

Hominidae (mensachtigen)
Cannabis

Homo

Homo sapiens

Gorilla

Zoogdieren
Primaten
Halfapen
Chimpansee

…

PLANT
- Rechtsdraaiende klimplant
- Groeit zowel onder- als bovengronds.
- Groeiperiode: juli-september (veel zon nodig). Oogsten
augustus – september
- De plant is tweeslachtig, enkel de vrouwelijke bloemen
worden gebruikt voor de bierbereiding.

- Kan tot 7 meter hoog
groeien. Lage soorten tot
3 meter
- Moet veel zon hebben.
- Oudere rassen zijn vaak
gevoelig voor ziekten en
insectenoverlast

Voedselwortels en
voortplantingswortels

- Ziektes: schimmel (verticillium, echte meeldauw, valse
meeldauw), bladluis, virus (HVSd, Mozaïek), mijt, kever

Hopplanten kopen?
-hopshop.co.uk
-hopcraftsupply.com
-aplus-hops.co.uk
-hoppecruyt.be
-ladyhops.com
-highhops.net
-willingham-nurseries.co.uk
-eickelmann.de
-bij de hopboer?

GEOGRAFIE
 Yakima Valley in de staat Washington staat bekend om
zijn wijngaarden. 80% van de US hopproductie.
 Willamette Valley in de staat Oregon is ook een
bekende wijnstreek.

 Duitsland: Tettnang, Spalt, Regio Hallertau
 Tsjechië: Zatec
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 Groeilanden zijn: Korea, Ethiopië, USA
 Dalend in: België, UK, Oostenrijk, China, Tsjechië,
Frankrijk, Rusland, Slovenië
 Stagnerend in: Albanië, Duitsland, Nieuw-Zeeland,
Polen, Zuid-Afrika, Spanje
 Weggevallen in: Canada, Griekenland, Hongarije (zo
goed als)
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VARIËTEITEN
Ahtanum Amarillo Apollo Azacca Bravo Calypso Cascade Centennial Chelan
Chinook Citra Cluster Columbus Comet Crystal El Dorado Eroica Galena
Glacier Greenburg Horizon Liberty Millennium Mount Hood Mount Rainier
Mosaic Newport Nugget Palisade San Juan Ruby Red Santiam Satus Simcoe
Sonnet Golding Sterling Summit Super Galena Tillicum Tomahawk Ultra
Vanguard Warrior Willamette Zeus Zythos Admiral Brewer's Gold Bramling
Cross Bullion Challenger First Gold Fuggle Goldings Herald Northdown
Northern Brewer Phoenix Pilgrim Pilot Pioneer Progress Target Whitbread
Golding Hallertauer Herkules Hallertauer Magnum Hallertauer Taurus Magnum
Mandarina Bavaria Merkur Opal Perle Polaris Saphir Select Smaragd Tradition
Noble Hallertau Hersbrucker Saaz Tettnanger Spalt Ella Feux-Coeur Francais
Galaxy Pride of Ringwood Summer Super Pride Topaz Vic Secret Green Bullet
Hallertau Aroma/Wakatu Kohatu Motueka Nelson Sauvin New Zealand
Cascade Pacifica Pacific Gem Pacific Jade Rakau Riwaka Southern Cross
Sticklebract Super Alpha Wai-iti Waimea Aalst Aramis Bor Coigneau Junga
Lublin Marynka Poperinge Premiant Sladek Strisselspalt Styrian Atlas Styrian
Aurora Styrian Bobek Styrian Celeia Styrian Golding Sybilla Tardif de
Bourgogne Tomyski Sorachi Ace

Aromahop
- Saaz: meest gebruikte aromahop met zeer fijne
gewaardeerde hopgeur. Voornamelijk lagerbieren, blonde
bieren ...
- Fuggles: Engelse aromahop, mild en kruidig.
Voornamelijk abdijbieren, pale ales, stouts ...
- Willamette: lichtkruidige, bloemige aromahop.
Meest geteelde hopsoort in de VS. Wordt vaak gebruikt
als dry-hop.
Bitterhop
- Magnum: bitterhop, met een aangenaam, fruitig
karakter. Kan tot 14% alfazuren bevatten.
- Northern Brewer: sterk aromatische hopsoort met hoog
alfazuurgehalte. Wordt vaak gebruikt in donkere bieren.

Dual purpose
- Amarillo: Amerikaanse hopsoort met een krachtig citrus
en bloemachtig aroma.

WAAROM IN BIER?
Een rijpe hopbel heeft harsklieren die
lupuline afscheiden.
Lupulinekorrels bevatten:
- Hopharsen (alfa- en betazuren)
0 – 22% Alfazuren
De humulonen of α-hopzuren smaken niet
bitter, maar vormen de voorlopers van de
bittere iso-alfazuren.
Deze worden gevormd tijdens het kookproces.
De humulonen bestaan uit een centrale
zesring-structuur, waaraan vijf verschillende
restgroepen (R) gehecht kunnen zijn. De
humulonen vormen kwantitatief de
belangrijkste verbinding (tot 70%) van de
hopbitterstoffen.

Isomerisatie is een chemische reactie waarbij de ruimtelijke ordening van
moleculaire groepen verandert. Bij de bitterzuren van de hop gebeurt dit
tijdens het koken. Gedurende het koken van het wort met hop worden de
niet bittere humulonen (die slecht oplosbaar zijn) omgezet in de zogeheten
isohumulonen (zeer goed oplosbaar). Er vindt een structuurwijziging
plaats, waarbij de zesring overgaat in een vijfring.

Door de structuurwijziging veranderen ook de eigenschappen.
Isohumulonen hebben namelijk een uitgesproken bittere smaak (4 keer
bitterder dan de humulonen).

Naast deze humulonen onderscheiden ze nog
- Cohumulonen (ook wel afgekort met CoH): er werd lang
gedacht dat deze verantwoordelijk zijn voor een ‘hardere’
bitterheid. Vanaf de jaren 90 willen vele brouwers een zeer
hoppig bier met een zachte bitterheid. Vandaar dat men vanaf
dan veelal de variëteiten ging zoeken (en kweken) met een lage
CoH. Vandaar dat je dit cijfer op vele datafiches van hop zal
terug vinden. Wel bevordert een lager iso-CoH de
schuimhoudbaarheid.
- Adhumulonen
- Pre-humulonen => kleine hoeveelheden
- Post-humulonen => kleine hoeveelheden

Een belangrijke eigenschap van isohumulonen is het feit dat ze
alkenyl-zijketens bevatten die de celwand van de meeste bacteriën
aantasten. Dit zorgt voor een betere houdbaarheid van het bier.
Isohumulonen bevorderen de stabiliteit van het schuim. Metaalionen,
die nodig zijn voor de opbouw van het schuim, vormen complexen met
de zijketens van de isohumulonen. Het is dan ook onmogelijk om een
blijvende, stevige schuimkraag op bier te houden, als de concentratie
van isohumulonen minder dan 20 mg/l bedraagt.

0 – 10% Betazuren
De tweede groep van hopbitterzuren, wordt
gevormd door de lupulonen of β-hopzuren, die
structureel een sterke overeenkomst vertonen met
de humulonen.
Ze zijn slecht oplosbaar in water en dragen
daardoor weinig bij aan het brouwproces. Zijn
verwaarloosbaar i.v.m. bitterheidsberekening.
De samenstelling van de β-hopzuren is net zoals
deze van de
α-hopzuren karakteristiek voor de hopvariëteit en
klimatologische omstandigheden en is afhankelijk
van de rijpheid van de hop. Er wordt echter minder
belang gehecht aan deze samenstelling bij de
kwaliteitsbepaling. De β-hopzuren zelf zijn niet
bitter.

Maar geoxideerde betazuren, ten gevolge van slechte bewaring van (of te
oude) hop, geven wel een extra bitterheid.

- 2 – 5% Looistoffen (polyfenolen)
Gaan zich binden met eiwitten -> neerslag tijdens het koken,
optimale pH 5,2
- 0,5 – 4% Hopoliën (terpenen)
- Geven een typisch aroma
- Vluchtige stoffen (grootste gedeelte verdampt)
Zoals:
- Eudesmol = kruidig
- Farneseen = floraal

- Geraniol = floraal, zoetig, roos
- Humuleen = hout, den
- Limoneen = citroen, sinaas
- Linalool = floraal, sinaas
- Myrceen = groen, hars

Lichtgeur
Waarschijnlijk kent iedereen wel het volgend verschijnsel : bier
dat een tijdje in een doorzichtig glas in de zon staat, zal na
een tijdje een onaangename geur krijgen (ook wel 'kattenpis‘
genoemd).
Dit wordt veroorzaakt doordat een keten in isohumulon, onder
invloed van licht verbroken wordt:

Vorming van 3-methyl-2-buteen-1-thiol,
verantwoordelijk voor de 'lichtgeur‘
De vrijgekomen zijketen verliest koolmonoxide, waarbij een
radicaal ontstaat. Dit radicaal kan dan reageren met een thiolradicaal afkomstig van de afbraak van zwavelhoudende
eiwitten.
Op deze wijze ontstaat dan 3-methyl-2-buteen-1-thiol.
Zulke organische zwavelverbindingen staan bekend om hun
onaangename geur.
De reden, waarom bier dus in donker bruine of groene flesjes
bewaard wordt, is nu wel duidelijk.

HOE IN BIER?
Verse hopbellen
Onmiddellijk na het plukken gebruiken. Geeft een fris hopkarakter. Meer
gebruiken dan gedroogde.
Hopbellen gedroogd
Worden na het plukken gedroogd (moeten tot 80% vocht verliezen) en in
grote, luchtdichte hopbalen verpakt. De kleur is geelgroen. Bruine
hopbellen zijn verouderd en geoxideerd. Hopbellen worden het best in de
koelkast bewaard.

Hoppellets of hopkorrels (T90)
Tot staafjes geperste en gemalen hopbloemen.
T90: Hebben een langere bewaartijd. 10% minder van gebruiken.
T45: deze pellets zijn gezuiverd van onnodig materiaal voor de brouwer,
meestal gemaakt van laagwaardige alfahoppen. -30°C zodat lupuline niet
kleeft.
ISO-pellets: verkregen door hittebehandeling met magnesiumhydroxide.
Moeten maar 10 tot 15 minuten worden meegekookt. Andere manier: op
50°C gedurende 1 tot 2 weken.

Hopoliën
Worden in minimale hoeveelheden aan het bier toegevoegd
vlak voor het bottelen. Geeft geen bitterheid, alleen aroma.
Sommige soorten zijn speciaal gemaakt om het verkrijgen van
het dryhopping effect.
Geïsomeriseerd hopextract of isohop
Worden in minimale hoeveelheden aan het bier toegevoegd
vlak voor het bottelen om de bitterheid te corrigeren. Bevat
nagenoeg geen betazuur en hopolie.
Hopharsen

CO2-extract
alfa, beta en hopolie. Vanaf dit type extract worden de volgende extracten
gemaakt.

Rho-hop
door een chemische reactie met behulp van een zogenaamde reductor (in
dit geval natriumborohydraat) verandert het isoalfazuur naar dihydro-isoalfazuur; bevat tevens betazuur en hopolie. Geen lightstruck.
Tetra-hop
chemische reactie dmv hydrogenering (waterstofgas) = tetra-iso-alfazuur.
Tegen lightstruck en verbetering schuimkraag
Hexa-hop
combinatie van beide versies resulteert in het hexa-iso-alfazuur. Wordt
zelden gebruikt met zelfde eigenschappen als voorgaande maar lagere
bitterheid.

Extracten zijn duur maar bieden voor de professioneel heel wat
voordelen:
- Constante kwaliteit
- Minder opslagruimte vereist
- Stabiel
- Lagere transportkosten
- Minder wortverlies
- Minder tannines
- Minder wateroplosbare componenten
- Geen kleur van de hop



Cryo hop => Yakima Chief, nieuw dit jaar. Hier worden de fracties
lupuline en plantmateriaal van elkaar gescheiden: de lupulinefractie
(LupuLN2) toont veel gelijkenissen met de pellets T45 terwijl de rest
(Debittered leaf) verkocht wordt om een hoppig karakter toe te voegen
met zeer lage bitterheid.

WANNEER TOEVOEGEN?
Mash hopping: tijdens de maisch. Door hier bloemen voor te gebruiken
helpen deze ook de filtratie. Heeft nagenoeg hetzelfde resultaat als
First wort hopping: hop toevoegen nog voor het koken. Werd voor de jaren
70 ook veel toegepast in Belgische brouwerijen. Het zou een fijner
hoparoma opleveren door de glycosides (aglycol). Ook gaat er minder
EBU verloren nadien. Om dit te verkrijgen zou minstens 30% van de
hoptoevoeging moeten worden gebruikt.
Deze eerste 2 toevoegingen hebben vooral nut als ze worden toegepast in
laag en gemiddeld gehopte bieren.
.

De standaard toevoegingen tijdens het koken: begin en einde
Continuous hopping: de hophoeveelheid verdelen over het ganse
kookproces.
Hop bursting: alle, of bijna alle hop toevoegen binnen de laatste 20 minuten
van het koken. Doordat het veel minder bitterheid oplevert wordt er
doorgaans veel meer toegevoegd dan traditioneel.
Whirlpool toevoeging of doorheen een ‘hop back’; resultaat is hetzelfde als
voorgaande
Dry hopping: werd reeds toegepast in UK eind 18de eeuw. Afhankelijk van de
soort wordt 15 tot 60g per 10 liter toegevoegd. Tijd en temperatuur

BEREKENING
Bitterheid wordt uitgedrukt in EBU = mg/l iso-alfazuur
Weinig bitter: 5-20 (Pauleiner Weiss 12)
Bitterig: 20-30 (Heineken 21)
Bitter: 30-50 (Orval 38, Urquell 40)
Zeer bitter: >50 (XX Bitter 70)

Bitterwaarneming is niet enkel afhankelijk van de EBU-waarde maar
ook van de begindensiteit, de hoeveelheid restsuikers, gebruikte
moutsoorten en gebruikte kruiden.
Lage bitterheid is gewenst bij bv. Witbieren, fruitbieren, rode ales en
lambic.

Voor het bepalen van de hophoeveelheid of voor het bepalen van de
hopbitterheid in EBU worden verschillende formules gebruikt met elk een
verschillende benadering. Wij pikken er 1 uit.
Hier komen een aantal afkortingen in voor:
V
= volume in liters
Az
= alfazuurpercentage van de te gebruiken hop
G
= gewicht in grammen van de te gebruiken hop
Hr
= hoprendement volgens tabel op de volgende pagina
Cf
= correctiefactor: wanneer het begin SG groter is dan 1050 dient er
een correctiefactor (Cf) te worden toegepast en wel volgens
de volgende formule:
Cf = (begin SG – 1030) : 200

Daarom is het noodzakelijk dat je weet wat ongeveer het begin soortelijk
gewicht van het wort zal zijn.

EBU =

Hr x Az x G
------------------10 x V x (1 + Cf)

Wil je het jezelf makkelijk maken, houd dan een rendementspercentage
aan van 27 voor de bitterhop (je moet dan wel minimaal een uur koken) en
7,2 voor de aromahop.
Kooktijd

Rendement

Kooktijd

Rendement

< 5 min.

4,5%

31 – 35 min.

16,9%

6 – 10 min.

5,4%

36 – 40 min.

20,5%

11 – 15 min.

7,2%

41 – 45 min.

24,2%

16 – 20 min.

9,1%

46 – 50 min.

25,3%

21 – 25 min.

10,9%

51 – 60 min.

27,0%

26 – 30 min.

13,8%



Tijdens de vergisting verliest het bier nog tot 20% EBU door onder andere
verlaging van de pH. Hierdoor worden de iso-alfazuren minder oplosbaar
en slaan ze neer. Ook een filtratie maakt deel uit van deze verlaging.



Bij langer koken dan 90 minuten valt iso-alfazuur uit elkaar; het is nog niet
precies bekend wat precies maar het is niet wenselijk in bier.



Verlies alfazuur bij bewaring 1 jaar op 20°C:
- Bloemen: tot 100%
- Pellets: 10 tot 20%
- CO2-extract: 2 tot 4%

WAT NOG?


De flavanoïde xanthohumol kan gebruikt worden als kalmeermiddel en als
middel tegen slapeloosheid



Smaakstof in snoep en likeur



Hopscheuten



Hopbloemen in kussen



Hormonenpreparaten

PROEVEN

Raadplegingen










Website van FAO voor statistiek (faostat)
‘For the love of hops’ van Stan Hieronymus
Websites allerhande
Workshops Brouwland
http://www.barthhaasgroup.com/en/our-company
https://hopsteiner.com/variety-data-sheets/
http://www.deutscher-hopfen.de/
http://www.charlesfaram.co.uk/
https://ychhops.com/

