99 MANIEREN
OM EEN BIERFLESJE
TE OPENEN
ZONDER OPENER
Brett Stern

Amersfoort, 2015

99 bierflesjes.indd 3

04-12-14 10:27

“Onmogelijk bestaat niet. Het lijkt onmogelijk totdat het gedaan is.”
- Nelson Mandela
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INLEIDING
Op dit moment lijkt een ijskoud biertje me heerlijk. Maar
een ijskoud biertje zonder een opener erbij – dát lijkt me
verschrikkelijk.
Wanhoop niet, mijn mede-bierdrinkers: het leven is
te kort om je bierplezier te laten verpesten door zulke
futiliteiten. Na jarenlang trial & error en jarenlang bier
drinken, heb ik deze handige how-to-gids voor je samengesteld, die al je problemen oplost – of eigenlijk vooral
dat ene, meest prangende probleem: hoe krijg je je bier
open als je geen opener hebt?
Je hoeft niet altijd het juiste gereedschap te hebben om
een taak te volbrengen. Met de heldere uitleg en instructiefoto’s in dit boek is je dorst in no time gelest. Als je
deze methoden toepast, zul je vanzelf nog meer mogelijke variaties ontdekken, mogelijke aanpassingen doen,
je eigen oplossingen vinden, en uiteindelijk de status
van Professionele Bierfles Opener te bereiken. (Eigenlijk
is alles wat je doet, een stukje ijzer van een stuk glas af
wrikken. Maar toch. Proost!)
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Waarom zit er eigenlijk een dopje op mijn bier?
In 1892 werd William Painter, werktuigbouwkundig
ingenieur en voorman van een machinewerkplaats, door
een flessenfabrikant in dienst genomen. Hij mocht een
universele flessenhals ontwikkelen voor glazen flessen.
Deze flessen werden gebruikt voor koolzuurhoudende
dranken en bier, om de productie te standaardiseren en
de kwaliteit beter te bewaken. Toen Painter de fles ontwikkeld had, zag hij dat er behoefte was aan een bijpassende dop; hij patenteerde de ‘kroonkurkdop’. Deze innovaties hadden drie uitvindingen tot gevolg: een machine
om de flessen te vullen, een machine om de flessen af te
sluiten – te ‘kronen’, en natuurlijk de flesopener.
Painter was een zeer productieve uitvinder – hij vroeg 58
patenten aan. In 2006 werd hij toegevoegd aan de Inventors Hall of Fame.
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NIVEAU
In dit boek wordt gebruikgemaakt van een rating
systeem om aan te geven hoe moeilijk elke methode is.

Makkelijk

Ik wens je veel geluk en bierplezier!
ONTHOUD: Drink niet uit een flesje waarvan het glas
beschadigd of gebroken is.
Heb jij nog een eigen, unieke bier-open-methode?
Stuur ’m in via info@bbnc.nl!

Medium

Moeilijk
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1

BIERTJE
AANSTE
KEN
1. Houd het flesje stevig
vast
2. Duw de onderkant van
de aansteker onder de
dop
3. Leg je duim bovenop de
dop
4. Zet kracht en open het
flesje
5. Drink
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IN DE PUT
1. Zoek een rioolput (die
zijn nooit ver weg)
2. Haak het dopje achter
het rooster
3. Houd het flesje met je
ene hand vast, zet kracht
met de andere hand
4. Open het flesje en draai
het razendsnel om
5. Drink
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OVERWEG
1. Wacht tot het rode licht
gedoofd is – er kan nog
een trein komen
2. Wacht tot de slagboom
omhoog is
3. Open je biertje aan de
slagboom
4. Zoek een betere plek om
te drinken
5. Drink

99 bierflesjes.indd 10

04-12-14 10:27

4

BIER
BECUE
1. Zorg dat de BBQ leeg is
2. Plaats het dopje onder
het rooster
3. Zet kracht met het flesje
tegen de BBQ aan
4. Drink
5. Nodig je vrienden uit
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APPELTJE
VOOR DE
DORST
1. Maak goede voornemens: meer fruit eten
2. Probeer je bier te openen met een appel
3. Maak goede voornemens: minder bier drinken
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BORING
1. Haal je boor tevoorschijn
2. Zorg dat de accu opgeladen is of steek de stekker in het stopcontact
3. Houd het flesje héél
goed vast
4. Boor dwars door de dop
5. Filter het ijzervijlsel uit
je bier
6. Drink
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