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Ik houd mij aanbevolen voor opmerkingen, tips, suggesties etc. die kunnen leiden tot verbetering van dit 

programma.  

 

 

 

Kopiëren 

 

Copyright © 2022 Geert Theunissen 

  

Deze software mag vrij worden verspreid, en gratis worden gebruikt.  
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2 INLEIDING 
 

BierManager is een programma dat bedoeld is om het ontwikkelen van bierrecepten te ondersteunen, en 

recepten en brouwwsels te administreren. Het is niet zo dat je met BierManager recpten kunt ontwikkelen 

zonder kennis van receptopbouw te hebben. Wat doet BierManager dan wel? Met name het rekenwerk 

wordt door BierMaanager uitgevoerd, zodat je sneller en met minder kans op fouten kunt werken. 

 

Bij het ontwikkelen van BierManager heb ik er naar gestreefd om het programma zo eenvoudig mogelijk te 

houden, maar toch te zorgen dat alles wat je nodig hebt op een eenvoudige manier mogelijk is. Met andere 

woorden mijn doel was om een handig stuk gereedschap te bouwen zonder overbodige toeters en bellen 

die het gebruik onnodig complex maken. 

 

Je kunt BierManager gebruiken om een recept te berekenen, en vervolgens tijdens of na het brouwen de 

gemeten praktijkwaarden te registreren. Uiteraard worden alle ingevoerde gegevens in een database 

opgeslagen. 

 

Bèta versie 0.9.9.x 

 

Van BierManager is momenteel alleen nog maar een ‘bèta versie’ beschikbaar. Dit wil zeggen dat het een 

programma is dat nog in ontwikkeling is, met andere woorden nog niet helemaal ‘af’ is. Toch is het al wel 

zover af dat het zinvol te gebruiken is. Maar er kunnen nog foutjes in zitten. Eén van de doelstellingen van 

een bèta versie is om gebruikers in staat te stellen deze foutjes aan de ontwikkelaar te melden, zodat hij 

deze kan verhelpen.  

 

 

Aanwezige recepten en bronbestanden 

 

In het basis systeem zijn een aantal grondstoffen en voorbeeld recepten. Deze gegevens zijn hoofdzakelijk 

afkomstig uit het open source programma ‘BrouwHulp’. 
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3 AANSPRAKELIJKHEID 
 

 

De door mij onder de naam ‘BierManager’ ontwikkelde en gepubliceerde software mag gratis worden 

gebruikt. Ik kan niet garanderen dat er geen fouten in deze software zitten. Sterker nog: de software 

verkeert op dit moment nog in een zogeheten bèta stadium, wat inhoudt dat het programma nog niet is 

uitontwikkeld, en vrijwel zeker wel fouten bevat. Geert Theunissen kan nooit aansprakelijk worden gesteld 

voor schade welke mogelijk het gevolg zou kunnen zijn van het installeren en / of toepassen van de hier 

beschreven software, of de daarbij behorende documentatie. 

 

Wel stel ik het uiteraard op prijs om op de hoogte te worden gesteld van fouten in het programma, zodat ik 

die er uit kan halen. Ook suggesties voor andere verbeteringen / uitbreidingen zijn van harte welkom. 

Indien ik die suggesties zinvol en realiseerbaar acht, kan ik ze in een volgende versie van het programma 

verwerken. 
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4 INSTALLEREN 
 

 

4.1 Systeem vereisten 
 

• BierManager draait onder Windows 10, en maakt gebruik van het .Net framework 4.6.  

• BierManager werkt niet onder Linux (voor de Linux hobbyisten: misschien wel via Wine) 

 

 

4.2 Installeren 
 

De installatieprocedure voor BierManager is heel eenvoudig. 

 

NB: ik werk met een Engelstalige Wiindows versie. Als je een Nederlandstalige Windows versie hebt, dan 

zullen je schermen en de te maken keuzes er iets anders uit zien. 

 

• Download de zip file BierManager0_99Beta1.zip van de website geerttheunissen.nl 

• Bepaal in welke directory op je PC je BierManager wilt installeren.  

In dit voorbeeld ga ik uit van C:\users\geert\bier 

• Kopieer de zip file naar de directory 

• Klik met de rechter muisknop op de file, en kies in het pop up menu ‘Extract all’: 
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• Klik vervolgens op ‘Extract’: 

 

• Ga vervolgens met de verkenner naar de uitgepakte map, en klik met de rechter muisknop op het 

bestand ‘BierManager.exe’. 

Opmerking: als je in je windows verkenner hebt ingesteld dat bestands-extenties niet worden 

weergegeven, dan staat het ‘.exe’ niet achter het bestand biermanager. Je kunt het programma echter 

ook herkennen aan de vermelding ‘Application’ of ‘Toepassing’ in de kolom ‘Type’ in de verkenner. 
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• Kies vervolgens ‘Send to/Kopieren naar’ ➔Desktop/Bureaublad (Create shortcut/Snelkoppeling maken) 

 

 

• Op je desktop is nu een icoontje ‘BierManager – Shortcut’ of ‘BierManager - Snelkoppeling’ 

aangemaakt.  

 

• Als je hierop dubbelklikt dan start BierManager op. 
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5 INVOEREN / WIJZIGEN RECEPTEN 
 

 

5.1 Inleiding recepten 
 

Voordat je recepten kunt invoeren moeten een aantal ‘basisgegevens’ (vaak ook ‘stamgegevevens’ 

genoemd) zijn ingevoerd. Bijvoorbeeld mout- en hop soorten, gisten etc. De kans is echter vrij groot dat de 

voor jou benodigde gegevens al in de database aanwezig zijn. Als je BierManager installeert zijn alle 

stambestanden gevuld met dezelfde gegevens die ook standaard in BrouwHulp aanwezig zijn. 

 

Wat je waarschijnlijk wel eerst moet doen is je ‘installatie’ gegevens invoeren, zie Onderhoud 

basisgegevens ➔ Installaties. Als je waterbehandeling wilt gaan toepassen, dan moet je ook het profiel van 

je drinkwater invoeren, zie Onderhoud basisgegevens ➔ Water-profielen. 

 

Mochten er gegevens ontbreken, dan kun je in het hoofdstuk ‘Onderhoud basis gegevens’ vinden hoe je 

deze zelf in kunt voeren. 

 

Laten we om het programma uit te leggen eens een recept gaan maken voor een tripel. 

 

• 20 liter 

• Begin SG 1.070 

• Bitterheid 30 IBU 

• Pilsmout 

• Cara Belge 

• Suiker 

• Target hop 

• Saaz hop 

• Mangrove Jack’s M31 Belgian Tripel gist 

 

Opmerking 

Als je onderstaande beschrijving doorleest kan ik me voorstellen dat je denkt ‘tsjonge jonge wat een 

ingewikkeld gedoe’, maar als je dit een of twee keer hebt gedaan zul je zien dat het niks voorstelt. Het lijkt 

als je het zo leest ingewikkelder dan het is. 
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5.2 Overzicht recepten scherm 
 

Wanneer je in BierManager de optie ‘Recepten’ kiest, verschijnt het volgende scherm: 

 

 

 

Het tabblad ‘Overzicht recepten’ toont een zogenaamd ‘grid’ met daarin alle in het programma aanwezige 

recepten. Wanneer je een recept wilt kiezen, dan doe je dat door p dat recept te klikken. De geselecteerde 

regel wordt dan blauw gekleurd. 

 

Het recepten-scherm is opgedeeld in een aantal ‘tabbladen’. De titels van de bladen spreken voor zich en 

geven aan welke informatie je op de betreffende bladen kunt vinden. 
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5.3 Invoeren basis recept 
 

5.3.1 Een nieuw recept aanmaken 
 

• Start BierManager op, en kies ‘Recepten’ 

• Het volgende scherm verschijnt: 

 

• Klik op ‘Nieuw recept’ 

• Een nieuw ‘leeg’ recept wordt aangemaakt, en BierManager vraagt of dit moet worden opgeslagen. 

• Klik op ‘Ja’ 

• Klik vervolgens op het tabblad ‘Recept - Basis’ 
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Je ziet nu een aantal velden: 

• Code: hier kun je een code voor het recept invoeren, b.v. ‘TRIPEL001’ 

• Naam: geef een omcshrijving, b.v. Manager’s tripel 

• Bierstijl: kies ‘Tripel’ 

• Volume: 20 liter 

• Het vinkje ‘Schaal met volume’ laten we aan staan 

• Installatie: kies Brewmonk 30 (als voorbeeld) 

• Extr. Rendement: vul in 80 

• Kooktijd: vul in 70 

• Bottelsuiker: vul in 9 

 

NB alles wat je hebt ingevoerd is pas in de database opgeslagen na het drukken op de knop ‘Opslaan’, 

rechts onder op het scherm! 
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5.3.2 Moutstort 
 

We gaan beginnen met de mouten in te voeren. 

 

• Klik in het ‘Ingredienten’ panel op het tabblad ‘Mout’ 

• Klik nu op ‘+ Voeg toe’ 

• Het Mout selectiescherm verschijnt nu: 

 

• Type in het ‘Zoek’ veld ‘pils’, en klik op ‘Filter’ 

• Je ziet nu dat alle mouten waarin de ingevoerde lettercombinatie ‘pils’ in de omschrijving voorkomen 

getoond worden. 

• Klik in het datagrid op ‘Dingemans pilsmout’, en kli op ‘Voeg toe’. Dingemans Pilsmout wordt nu ook in 

het onderste datagrid getoond. 

• Type vervolgens in het veld ‘Zoek’ ‘belge’ 

• Klik in het datagrid op ‘Weyermann CaraBelge’, en klik dan op de knop ‘Voeg toe’ 

• Doe hetzelfde met ‘Suiker’, en voeg ‘Supermarkt kristalsuiker’ toe. 
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• Als het goed is ziet het selectiescherm er nu als volt uit: 

 

• Klik op de OK knop. Het selectscherm sluit nu, en het ‘Ingredienten’ panel ziet er nu als volgt uit: 

 

• De ingredienten worden nu getoond, maar er staan nog geen hoeveelheden bij. 

• Stel, we willen 80% pilsmout, 15% suiker, en 5 procent Cara Belge, dan kunnen we dat als volgt 

invoeren 

• Voer in het datagrid in de kolom ‘Hoeveelh’ bij Pilsmout 0,8 in, bij CaraBelge 0,05 en bij kristalsuiker 

0,15. 
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• Het scherm ziet er nu als volgt uit: 

 

• De percentages kloppen, maar het begin SG (OG: Original Gravity) is veel te laag. Het is duidelijk dat 

de ingevoerde hoeveelheden veel te laag zijn. We kunnen nu twee dingen doen: handmatig de 

ingevoerde hoeveelheden aanpassen, of tegen BierManager zeggen dat wat het gewenste begin SG 

moet worden. We doen het laatste. 

• Klik op de knop ‘Begin SG aanpassen’. Het volgende pop-up schermpje verschijnt: 

 

• Voer bij ‘Gewenste waarde’ 1.070 in, en klik op OK. 
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• BierManager rekent even, en dan ziet het scherm er als volgt uit: 

 

• De mout hoeveelheden zijn nu aangepast, en het begin SG is nu 1,070. 

• De berekende hoeveelhden zijn een beetje vreemde ‘niet ronde’ getallen. Misschien ben je daar niet zo 

gecharmeerd van. In dat geval kun je de getallen uitereerd naar eigen goeddunken aanpassen, 

bijvoorbeeld als volgt: 

 

Je ziet dat het SG en de percentages iets zijn gewijzigd, maar dit is wel zo handig bij het afwegen. 

• De moutstort is nu ingevoerd. 

• Opmerking: je vraagt je misschien af wat de betekenis is van de kolom ‘Pos.’. 

Deze kolom wordt gebruikt om de volgorde te bepalen waarin de moutsoorten worden getoond. Niet 

alleen hier in het grid, maar ook in de verschillende overzichten. Stel je wilt dat de CaraBelge bovenaan 

komt te staan, dan zou je daar bij Pos. 5 in kunnen vullen. 

 

 

5.3.3 Hopgiften 
 

Het invoeren van de hopgiften werkt vergelijkbaar met het invoeren van de moutstort, we zullen dat dan 

ook wat minder uitgebreid gehandelen. 

 

• Klik op het ‘Hop’ panel op op het tabblad ‘Ingredienten’ 

• Via de ‘Voeg toe’ knop activeer je het hop selectiescherm 
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• Zoek en voeg Target en Saaz toe, net zoals je eerder de mout soorten hebt gezocht en toegevoegd.  

 

• Na het sluiten van het hop selectiescherm, zie het tabblad ‘Hop’ er nu als volgt uit: 

 

• De kolom Pos heeft hier dezelfde functie als bij de mouten. 

• In de kolom Alfazuur kun je het alfazuur percentage invullen. Dit wordt standaard overgenomen van het 

alfazuur precentage zoals dat geregistreerd is in het stambestand Hop. Maar je kunt dat hier specifiek 

voor dit recept wijzigen. 

• In de kolom gram kun je de hoeveelheid invullen 

• Bij Min. vul je de tijd in minuten in dat de hop meekoookt. 

• Bij gebruik kun je uit een aantal waardes kiezen d.m.v. een zogenaamde ‘drop down box’: 

 

Standaard kiest BierManager voor ‘Koken’. 
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• Bij ‘Temp.’ kun je in het geval van Whirlpool hop de temperatuur invullen.  

Als je de IBU berekeningsmethode ‘BierManager’ hebt gekozen, dan rekent Biermanager ook IBU’s 

voor de whirlpool hop op basis van de ingevulde temperatuur en tijd. 

• We passen de genoemde waardes aan totdat we de gewenste 30 IBU’s hebben: 

 

 

 

5.3.4 Gist toevoegen 
 

Gist toevoegen gaat op dezelfde manier als mout en hop toevoegen. 

 

 

 

Nadat je de gist hebt toegevoegd zie je ook dat het eind SG (FG) en het berekende alcohol percentage 

reëele  waardes hebben gekregen. 

 

Opmerkingen: 

• Biermanager gaat bij het bepalen van de schijnbare vergistingsgraad (SVG) uit van de waarde zoals 

ingevoerd in het stambestand.  

• Je kunt de hoeveelheid gist registreren voor je administratie. Bij het berekenen van het eind SG houdt 

BierManager geen rekening met de ingevoerde hoeveelheid gist. 

• Als je geen gist invoert, dan zal BierManager rekenen van een schijnbare vergistingsgraag van 75 

procent. 

 

 

5.3.5 Overige ingedienten 
 

Op het tabblad ‘Overige ingredienten’ kun je ingredienten zoals kruiden e.d. invoeren. In de berekeningen 

houdt BierManager hier verder geen rekening mee. 

 

NB:  

• Suiker welke wordt toegedient tijdens het koken, moet je invoeren bij de moutstort.  
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• Bottelsuiker moet je invoeren op het hoofdscherm. 

• Grondstoffen gebruikt voro waterbehandeling zoals zuren en brouwzouten moet je invoeren bij 

Waterbehandeling. 

 

 

5.3.6 Resultaten panel 
 

Nu je de basisgegevens hebt ingevuld is het ook interessant om naar het ‘Resultaten’ panel te kijken. Hier 

kun je zien hoe de diverse berekende waardes voor je bier passen binnen de richtlijnen van de gekozen 

bierstijl. 

 

 

 

Op dit panel zitten ook een aantal knoppen. Als je op zo’n knop klikt dan krijg je utgebreidere informatie 

over de betreffende waarde. In  het geval van bitterheid kun je bijvoorbeeld de bitterheid berekend volgens 

andere formules zien. (Als je naar de verschillen tussen de diverse formules kijkt zie je ook dat je dergelijke 

berekeningen best met een korreltje zout mag nemen.) 
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5.4 Maischschema 
 

Maisch schema’s kun je in BierManager op twee manieren invoeren. De eerste manier is het invoeren van 

alle maischcstappen apart. De andere manier is dat je een standaard maischschema kiest. 

 

Stap voor stap invoeren 

 

Op het tabblad ‘Maischen, Waterhoeveelheden, Vergisting’ kun je het maischschema ingeven. Dat gaat als 

volgt. 

• Ga naar het tabblad ‘Maischen, Waterhoeveelheden, Vergisting’ 

 

• Klik in het panel ‘Maischen’ op de knop ‘Voeg stap toe’. Het volgende invulscherm verschijnt nu: 

 

• Vul op dit panel de juiste gewenste wardes in en klik op ‘OK’ 

• Herhaal dit voor de volgende stappen, je scherm zal er daarna ongeveer zo uitzien: 
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Een standaard schema kiezen 

 

**************** 

*** HIERO *** 

**************** 
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5.5 Water hoeveelheden 
 

Op het tabblad ‘Maischen, Waterhoeveelheden, Vergisting’ kun de berekeningen m.b.t. maischwater en 

spoelwater zien, en eventueel de verhouding maischwater / spoelwater aanpassen: 

 

 

Op basis van de informatie over je installatie, het recept en de batch grootte kan Biermanager berekenen 

hoeveel water je in totaal nodig hebt. 

 

• Bij ‘volume’ zie je de batch grootte zoals op het eerste tabblad ingegeven. 

• Bij Maischwater kun je de hoeveelheid maischwater invoeren. Vervolgens rekent BierManager dan uit 

hoeveel spoelwater je nodig hebt. 

• Bij ‘extra water in gistvat’ kun je eventueel nog extra water invoeren 

 

 

Invoeren gewenste beslagdikte 

 

Achter de berekende beslagdikte zie een knop ‘Aanpassen’. Als je hier op klikt kun je de gewenste 

beslagdikte invullen: 

 

 

Het programma berekent nu de benodigde hoeveel maischwater om op deze beslagdikte uit te komen. 
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5.6 Water behandeling 
 

5.6.1 Opmerkingen vooraf 
 

Persoonlijk ben ik van mening dat het niet handig is om waterbehandeling toe te passen wanneer je je hier 

niet een beetje in verdiept hebt. Ik vergelijk het wel eens met boukhouden: je kunt nog zo’n mooi 

boekhoudprogramma hebben, als je niks van boekhouden weet kun je ook met het beste programma niet 

de administratie van een bedrijf voeren. Zo is het met waterbehadneling ook. Je moet een beetje begrijpen 

hoe het werkt, en weten wat je wilt bereiken. Biermanager kan je helpen met het uitvoeren van de 

berekeningen, en alles voor je vastleggen. Maar het denkwerk moet je zelf doen. Daarom heb ik in 

BierManager ook geen ‘wizards’ (‘tovenaars’) ingebouwd. 

 

Goede informatiebronnen om kennis over waterbehandeling op te doen zijn: 

• Het boek ‘How to brew’ van John Palmer 

• Het boek ‘Water’ van John Palmer en Colin Kaminski 

• De website ‘brunwater.com’ van Martin Brungard 

 

Verder nog een opmerking: sommige brouwers vinden waterbehandeling een ‘must’ om goed bier te 

kunnen brouwen, anderen zeggen dat waterbehandeling geen enkel nut heeft. Die discussie, daar houd ik 

mij graag buiten. Ik leg enkel uit hoe je, wanneer je waterbehandeling wilt toepassen, BierManager kunt 

gebruiken om e.e.a. uit te rekenen. 

 

Voordat je de waterbehandeling voor een recept kunt berekenen, dien je eerst de moutstort en de 

waterhoeveelheden van je recept ingevoerd te hebben. Deze hebben namelijk invloed op de berekeningen 

m.b.t.  waterbehandeling! Dit betekent dus ook dat je de waterbehandeling voor elk recept opnieuw moet 

berekenen. Voor een blond biertje met 5% alcohol kan je waterbehandeling er wel eens heel anders uitzien 

dan voor een donkere quadrupel met 10% alcohol! 

 

Ook moet je de gegevens van je brouwater hebben ingevoerd bij File ➔ Waterprofielen. (Zie hoofdstuk 

‘Onderhoud basisgegevens ➔ Water-profielen’.) 
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5.6.2 Berekenen maischwater 
 

Het tabblad ‘Waterbehandeling’ ziet er als volgt uit: 

 

 

 

Wanneer je je recept, met name de moutstort, en de waterhoeveelheden hebt ingevoerd kun je de 

waterbehandeling gaan bepalen. 

 

• Ga naar het tabblad ‘Waterbehandeling’ 

• Begin met het kiezen van de juiste waterbron, in mijn geval ‘Plasmolen / Mookerheide’. Het scherm ziet 

er dan uit zoals hierboven weergegeven. 

 

Rechts op het scherm zie je een aantal kleurenbalkjes voor de verschillende hoeveelheden mineralen. Het 

idee is dat deze hoeveelheden in het groene gedeelte van de balkjes zouden moeten liggen, maar dat is 

geen wet van Meden en Perzen. Ook in het datagrid zien we een aantal kleurtjes die aangeven dat 

bepaalde waardes niet in het optimale bereik liggen. (De criteria hiervoor zijn afkomstig uit het boek ‘Water’ 

van John Palmer en Colin Kaminski.) 

 

We zien dus dat sommige mineralen niet in het groene bereik liggen, daar kunnen we wat aan doen. 

Calcium is wat aan de lage kant. Als voorbeeld gaan we twee gram calcium chloride toevoegen en kijken 

wat er gebeurt. 

 

Datagrid voor toevoegen Clacium chloride: 
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En na toevoegen calcium chloride: 

 

 

• In de bovenste rij zien we hoeveel mineralen er standaard in het water zitten. 

• In de middelste rij zien we hoeveel we daar aan toevoegen middels de verschillende brouw zouten. 

• In de onderste rij zien we de resulterende samenstelling van het maisch water. 

 

We zien dat: 

• de hoeveelheid calcium met 22 ppm is toegenomen tot 58 ppm 

• de hoeveelheid chloride met 39 ppm is toegenomen tot 53 ppm 

• de verhouding Cl/SO4 is gewijzigd van 0,41 naar 1,55. 

 

Even een opmerking over calcium chloride: we rekenen in het programma met grammen calcium chloride. 

Calcium chloride wordt echter vaak verkocht in een 33% oplossing. BierManager geeft dan aan hoeveel ml 

van die oplssing je dan moet gebruiken: 

 

 

 

We kunnen nu ook nog wat calcium sulfaat toevoegen, en eens kijken wat daar dan het resultaat van is. 

We voegen één gram calcium sulfaat toe, en dan ziet het data grid er als volgt uit: 

 

 

We zien dat hierdoor: 

• de hoeveelheid calcium verder is toegenomen tot 67 ppm 

• de hoeveelheid sulfaat (SO4) met 22 ppm is toegenomen tot 56 ppm 

• de verhouding Cl/SO4 is gewijzigd van 1,56 naar 0,93 

 

We zien nu dat de zuurgraad nog wat aan de hoge kant is, die willen we tussen 5,2 en 5,6 hebben. Dat 

kunnen we bereiken door bijvoorbeeld melkzuur toe te voegen. Dit gaat als volgt: 
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• Kies in de drop down listbox het zuur dat je wilt gebruiken, in dit geval melkzuur. 

• Vul het percentage van de oplossing in, vaak is dat 80%. 

• NB indien je zuurmout kiest: meestal bevat zuurmout 2% zuur, dus dat moet je dan bij ‘van XX %’ 

invoeren. 

• Vul vervolgens de hoeveelheid in, en kijk wat er gebeurt met de zuurgraad. 

Met 4 ml blijkt de zuurgraad met 5,45 mooi tussen de 5,2 en 5,6 uit te komen: 

 

 

 

Belangrijk: merk op dat de zuurgraad door het toevoegen van de brouwzouten is gewijzigd! Daarom is het 

belangrijk dat je eerst de brouwzouten toevoegt zodat de verhouding van de mineralen is zoals je die wilt 

hebben, en pas daarna zuur toevoegt om de zuurgraad te corrigeren! 

 

 

Water mengen 

 

Sommige brouwers gebruiken een mix van leidingwater en gedestilleerd water. Dat kun je als volgt 

berekenen: 

 

• Kies bij ‘Bron 1’ het profiel an je leidingwater 

• Kies bij ‘Bron 2’ het profiel ‘Gedemineraliseerd water’ 
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Je ziet nu dat er een regel bij is gekomen in het datgrid: ‘Mix van water 1 en water 2’. Deze regel geeft de 

samenstelling weer van de mix van deze twee waterprofielen. Alle verdere berekeningen zoals hierboven 

uiteengezet, worden vervolgens op dit water uitgevoerd. 
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Doelwater 

 

Met de drop down box ‘Doelwater’ kun je een waterprofiel als referentie kiezen. Dit profiel kun je gebruiken 

als een uitgangspunt om met het te behandelen water naartoe te werken. BierManager heeft echter geen 

‘wizard’ of zo die je dan automatisch vertelt welke stoffen je moet toevoegen om dat profiel te maken. 

Bovendien zul je vaak zien dat het niet lukt om exact zo’n profiel ‘na te maken’. 
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Grafische weergave van de ‘Resultaten’ 

 

De gekleurde grafiekjes geven aan hoe het maischwater zich verhoudt tot de grenzen zoals die 

aangegeven zijn in de boeken van Palmer. 

 

 

 

5.6.3 Berekenen spoelwater 
 

In het vak ‘Spoelwater’ kun je berekenen hoeveel zuur je aan het spoelwater moet toevoegen om het 

spoelwater op een gewenste pH te krijgen: 

 

 

• Kies bij ‘Bron’ het waterprofiel 

• Geef het volume in dat je wilt aanzuren 

• Kies een zuur (melkzuur of fosorzuur) 

• Geef het percentege van de zuuroplossing in 

• Geef de gewenste pH in 

• Klik op ‘Bereken’ 

• BierManager vertelt je nu hoeveel zuur je moet toevoegen 
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5.7 Overzichten / check-list / export fora 
 

Met BierManager kun je een aantal overzichten maken. Hiervoor bevinden zich onder op het tabblad 

‘Recept - Basis’ een aantal knoppen: 

 

 

 

 

5.7.1 Recept overzicht 
 

De functie Recept-overzicht maakt een PDF document waarin de relevante gegevens van het recept zijn 

opgenomen. 

 

 

5.7.2 Checklist 
 

Deze functie maakt een checklist welke bedoeld is om tijdens het brouwen bij de hand te houden. Indien 

gewenst kun je elke stap er op af strepen om zo te voorkomen dat je dingen vergeet. 

 

Ook de checklist is in de vorm van een PDF document. 

 

 

5.7.3 Export fora 
 

Export t.b.v. Vlaams hobybrouw forum / Export t.b.v. Nederlands hobbybrouwforum 

 

Deze functie genereert een export van je recept in forum-opmaak in het clipboard van je computer. Deze 

export wordt ook op het scherm getoond. 

Nadat je deze functie hebt gebruikt, kun je in het betreffende forum met de toets-combinatie <CONTROL>V 

of met rechter muisklik en dan ‘Plakken’ of ‘Paste’ (afhankelijk van of je eenNederlandstalige of 

Engelstalige Windows versie hebt) het recept op het forum posten. 

 

Opgelet: de structuur van de forumopmaak is voor het Nederlandse forum (hobbybrouwen.nl) en het 

Vlaamse forum (vlaamshobbybrouwforum.be) een beetje verschillend. Vandaar dat elk forum zijn eigen 

functie heeft. 

 

 

5.7.4 Export BeerXML 
 

Beer XML is een bestandsformaat dat je kunt gebruiken om recepten vanuit een brouwprogramma te 

exporteren, en in een ander brouwprogramma te importeren. Op deze manier kun je recepten uitwisselen 

zonder ze te hoeven overtypen. 

 

Met behulp van deze functie kun je zo’n XML bestand voor het betreffende recept maken. 
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5.8 Gegevens ‘Brouwen’ 
 
Op het tabblad ‘Metingen op de brouwdag’ kun je alle gegevens vastleggen die je tijdens het brouwen 
meet, en ook gegevens m.b.t. de vergisting vastleggen: 
 

 
 
 
Allereerst de ‘Metingen brouwdag’: in de linker kolom zie je de waardes berekend aan de hand van het 
ingevoerde recept. In de rechter kolom kun je de daadwerkelijk gemeten waardes invoeren. Vervolgens 
toont BierManager rehts naast de ingevoerde waardes de procentuele verschillen tussen de berekende en 
gerealiseerde waardes. 
 
In het rechter vak kun je aantekeningen m.b.t. de vergisting registreren. 
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5.9 Werken met Brouwsels 
 

Bij een recept kun je op de tab ‘Brouwen’ ook de gegevens van je brouwsessie zoals meetresultaten, 

datum e.d. vastleggen. Maar misschien wil je een recept wel vaker dan een keer brouwen. BierManager 

heeft daarom de mogelijkheid om bij je recepten aparte ‘Brouwsels’ te registreren. 

 

Op het tabblad ‘Overzicht recepten’ zie je onder het grid met recepten een kleiner grid. Wanneer je in het 

grid recepten een recept aaklikt, dan worden in het onderste grid de brouwsels getoond die bij dat recept 

horen: 

 

 

 

Wanneer je in BierManager bij een recept een brouwsel aanmaakt, dan wordt er eigenllijk een kopie van 

het recept aangemaakt, maar BierManager ‘weet’ dan dat dit geen ‘normaal’ recept is maar een brouwsel 

dat bij een ander recept hoort. 

 

 

5.9.1 Een nieuw brouwsel maken 
 

Een brouwsel maken gaat als volgt: 

• Selecteer eerst het recept waarvan je een brouwsel wilt maken 
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• Ga dan naar de tab ‘Brouwsels’, en klik daar op de knop ‘Maak brouwsel’ 

 

• BierManager maakt dan een brouwsel aan, en toont het brouwsel direct in een apart hoofd-tab in het 

programma: 

 

Opmerking: als je goed kijkt dan zie je dat dit brouwselscherm heel veel lijkt op het normale recepten 

scherm, maar dat de tabs ‘Overzicht recepten’ en ‘Brouwsels’ ontbreken. 

• Je kunt met dit brouwsel nu alles doen wat je ook met een ‘normaal’ recept kunt doen, dus ook de 

ingredienten wijzigen en er zelfs een compleet ander bier van maken (maar dat is natuurlijk niet logisch 

om te doen!) 

• Wanneer je terug gaat naar het eerste receptenscherm, en daar klikt op de knop ‘Ververs lijst’, dan zie 

je dat het zojuist aangemaakt brouwsel in het grid wordt getoond: 

 

 

 

5.9.2 Een bestaand brouwsel opzoeken 
 

Een bestaand brouwsel opzoeken gaat als volgt: 
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• Zoek het recept op waar het brouwsel bijhoort, en selecteer dat: 

 

• Klik vervolgens in het onderste grid op het brouwsel, en klik dan op de knop ‘Selecteer brouwsel’: 

 

• Het brouwsel wordt nu in een apart scherm geopend 
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6 HULPMIDDELEN / UTILITIES 
 

Wanneer je de functie ‘Hulpmiddelen’ kiest, dan verschijnt er een scherm met een aantal tabbladen: 

 

• Alcohol percentage 

• Refractometer berekeningen 

• Gist starter 

• Bottelsuiker 

 

 

6.1 Alcohol percentage berekenen 
 

 

 

Als je hier het begin SG en het eind SG invoert, dan rekent BierManager het alcohol percentage (ABV) en 

de schijnbare vergistingsgraad (SVG) uit. 
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6.2 Refracometer berekeningen 
 

Op het tabblad ‘Refractometer berekeningen’ kun je een aantal berekeningen uitvoeren m.b.t. wat je met 

een refractomer meet. 

 

 

 

6.2.1 Pre-fermentatie Brix naar SG 
 

Deze berekening kun je gebruiken om de met de refractometer gemeten Brix waarde om te rekenen naar 

soortelijk gewicht (SG of in het Engels OG) als er nog geen vergisting heeft plaatsgevonden. 

 

 

 

Voer de gemeten Brix waarde in, en klik op ‘Bereken SG’. 

 

 

6.2.2 Brix naar SG gedurende fermentatie 
 

Wanneer er al vergisting heeft plaatsgevonden, kun je de met ee refractometer gemeten Brix waarde niet 

rechtstreeks omrekenen naar SG. Je moet dan een redelijkingewikkelde formule gebruiken, waarin je ook 

de Brix waarde op het moment dat de vergisting begon mee wordt genomen.  
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Voer de Brix waarde bij het begin van de vergisting in, en de huidige brix waarde, en klik op ‘Bereken beide 

SG’s’’.  

 

 

 

6.2.3 Alcohol percentage en origineel SG o.b.v. huidige Brix en SG 
 

Wanneer je van een bier met een refractometer de Brix waarde meet, en met een hydrometer (‘dobber’) het 

SG, dan kun je het oorspronkelijk begin SG en het alcohol percentage berekenen. Deze berekening is 

overigens wel slechts een ‘grove benadering’. 
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6.3 Gist starters en benodigde hoeveelheden gist 
 

Biermanager kan je helpen bij het berekenen van een giststarter. Ook kun je hier bepalen hoeveel gram 

korrelgist je nodig hebt, indien je daarmee werkt. 

 

Om maar direct met de deur in huis te vallen: deze berekeningen en formules zijn nogal ‘wazige materie’. 

Wanneer je gaat opzoeken welke methodes en formules hiervoor allemaal bestaan, dan wordt al snel 

duidelijk de diverse deskundigen er nogal verschillende opvattingen op na houden. 

Ik heb een aantal veelgebruikte methodes geïmplementeerd. Welke het beste is? Ik zou het niet weten. 

Zelf gebruik ik meestal de methode van Kai Troester. 

 

 

 

Het proces van een giststarter berekenen gaat in drie stappen: 

1. Bepalen hoeveel gistcellen je beschikbaar hebt. 

2. Bepalen hoeveel gistcellen je nodig hebt 

3. Op basis van die gegevens bepalen hoe groot je starter moet zijn, en in hoeveel opkweekstappen je 

moet doen om voldoende gistcellen te vergrijgen. 
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Stap 1 – bepalen hoeveelheid beschikbare gistcellen 

 

• Kies eerst je gistbron: 

 

 

• Vul vervolgens het percentage vitale gistcellen en het volume in. 

(Als je als gistbron Activator Wyeast hebt gekozen is het volume niet relevant, en kan dan ook niet 

worden ingevuld.) 

 

 

 

Stap 2 – bepalen hoeveel gistcellen je nodig hebt 

 

• Vul het volume en SH van het te vergisten wort in. 

 

• Kies vervolgens het type gisting: 
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Stap 3 – kies opkweek methode en volume van de starter 

 

• Kies eerst de type en berekeningsmethode van opkweken: 

 

en het maximum volume van de giststarter 

• Als je vervolgens op de knop ‘Bereken’ klikt, vertelt BierManager je hoeveel stappen je moet 

uitvoeren, en tot hoeveel gistcellen dat leidt:
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6.4 Bottelsuiker 
 

Hoeveelheid bottelsuiker per liter berekenen 

 

Op het tabblad ‘Bottelsuiker’ kun je berekenen hoeveel bottelsuiker je moet gebruiken om de gewenste 

hoeveelheid CO2 in je bier te krijgen. 

 

 

 

De werkwijze is als volgt: 

• Geef het gewenste koolzuur volume in 

(NB soms wordt in boeken e.d. gewerkt met ‘volumes CO2’, soms met ‘gram CO2 per liter’. 

Biemanager werkt met ‘Volumes CO2’, maar geeft na invoeren daarvan wel de overeenstemmende 

‘grammen / liter’ weer.) 

• Geef de laatste vergistingstemperatuur in 

• Geef het aantal liters te bottelen bier in 

• Klik op de knop ‘bereken suiker’ 

 

Vervolgens wordt de benodigde hoeveelheid suiker, en ook de overeenkomende hoeveelheden dextrose 

en DME (Droog Mout Extract) getoond. 
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Toe te voegen suikeroplossing berekenen 

 

Wanneer je hebt berekend hoeveel suiker je per liter bier moet toevoegen, kun je een suikeroplossing 

maken, en deze per flesje toedienen. Dit kun je als volgt berekenen: 

 

• Voer de hoeveelheid suiker in 

• Voer in in hoeveel water je dze suiker oplost 

• Het programma berekent de hoeveelheid suiker oplossing die dit oplevert 

• De hoeveelheid suiker per liter bier heeft het programma al overgenomen uit het bovenste deel van 

het scherm, je kunt dit echter aanpassen als je dat wilt 

• Voer de inhoud per flesje in 

• Het prohramma rekent nu uit hoeveel suiker oplossing je per flesje moet toevoegen: 
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7 ONDERHOUD BASIS GEGEVENS 
 

7.1 Algemeen 
 

Met basisgegevens worden de gegevens bedoeld die je nodig hebt om recepten en brouwsels te kunnen 

invoeren en door te rekenen. De schermen om deze gegevens te kunnen onderhouden kun je openen vie 

de volgende menu-opties: 

 

 

 

Bij de meeste schermen voor onderhoud van de basisgegevens is een filter functie ingebouwd. Zie 

bijvoorbeeld dit schermafdrukje uit het scherm ‘Vergistbare ingredienten’. Als je in de filter textbox b.v. het 

woord ‘pils’ invoert, en vervolgens op de knop ‘Filter’ klikt, dan worden alle ingredienten getoond waar in de 

naam de letter ‘pils’ voorkomen: 

 

 
 
Deze filter functie maakt geen onderscheid tussen hoofd- en kleine letters.  
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7.2 Mouten en andere vergistbare ingredienten 
 

 

 

 

Van enkele velden is de betekenis misschien niet direct duidelijk: 

 

• Max in stort: Het aanbevolen maximale percentage (in gewicht) van dit ingrediënt in een batch 

• Maischen nodig: WAAR als het wordt aanbevolen om het graan te maischen, ONWAAR als het kan 

worden geweekt. De waarde WAAR is alleen geschikt voor het type "Graan" of "Adjunct". De 

standaardwaarde is ONWAAR. Merk op dat dit NIET aangeeft of het graan gemaischt is of niet - het 

is slechts een aanbeveling die wordt gebruikt bij het formuleren van recepten. 

• Grof / fijn verschil: Procentueel verschil tussen de grove korrelopbrengst en de fijne 

korrelopbrengst. Alleen geschikt voor een type "Grain" of "Adjunct", anders wordt deze waarde 

genegeerd. 

• Vocht gehalte: Percent vocht in het graan. Alleen relevant voor een type "Graan" of "Adjunct", 

anders wordt deze waarde genegeerd. 

• De waardes ‘pH in demiwater ingevoerd’ en Base tot pH 5,7 zijn alleen relevant als je berekeningen 

m.b.t. waterbehandeling wilt uitvoeren. 
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7.3 Hop soorten 
 

 

 

Bij de gegevens van de hop soorten is het belangrijkste om in te vullen het percentage alfazuur. Dit is nodig 

om de bitterheid van het recept te kunnen berekenen. 
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7.4 Gist soorten 
 

 

 

Bij de gegevens van de gistsoorten is vooral de vergistingsgraad belangrijk. Deze wordt gebruikt om de 

vergistingsgraad, en dus ook het te verwachten eind-SG en alcohol percentage van het recept te 

berekenen. 

 

 

 

  



Handleiding BierManager  Pagina 48 van 62 

7.5 Overige ingredienten 
 

 

 

 

Bij ‘overige ingredienten’  kun je ingredienten zoals kruiden e.d. invoeren. 
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7.6 Water-profielen 
 

Als je je met waterbehandeling wilt bezig houden, dan dien je de gegevens van je drinkwater in te voeren 

via het scherm ‘File ➔ Waterprofielen’.  

 

De benodigde gegevens kun je bij de meeste waterleveranciers opzoeken op de website. Anders kun je 

een mail sturen naar de leverancier. 

 

Als je in het menu ‘File ➔ Waterprofielen’ kiest verschijnt het volgende scherm: 

 

 

 

Maak hier een nieuw profiel aan voor je lokale waterprofiel, en voer de gegevens in zoals je die van je 

waterleverancier hebt gekregen. 

 

Enkele opmerkingen c.q. toelichtingen: 

• Als je het vinkje ‘Standaard water’ aanvinkt, dan wordt dit water automatisch gebruikt voor alle nieuwe 

recepten die invoert 

• Soms wordt niet de hoeveelheid bicarbonaat als ppm HCO3 opgegeven, maar in plaats daarvan de 

alkaliteit in ppm CaCO3, of graden Duitse of Franse hardheid. In die gevallen kun je het beste wat 
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versschillende waardes invoeren bij Bicarbonaat, totdat de juiste waarde zoals wel opgegeven 

verschijnt bij alkaliteit om ppm CaCO3 of bij graden Duitse of Franse hardheid. 

• Je doet er goed aan de gegevens af en toe te controleren. De watersamenstelling wil in de loop van de 

tijd nog wel eens veranderen. 
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7.7 Installaties 
 

 

 

 

Bij ‘Installaties’ dien je de gegevens van je gebruikte installatie in te voeren. Deze gegevens heeft 

BierManager nodig om je recepten goed door te kunnen rekenen. 
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7.8 Bierstijlen 
 

 

 

Bij ‘Bierstijlen’ kun je de gegevens van bierstijlen invoeren. 

 

De gegevens van de bierstijlen zoals door de BKG en BJCP worden gehanteerd zijn standaard al in 

BierManager aanwezig. 

 

*** TODO *** 

 

 

 



Handleiding BierManager  Pagina 53 van 62 

8 IMPORTEREN BEERXML BESTANDEN 
 

 

8.1 Importeren ingredienten 
 

 

 

Met dit scherm kunnen ingredienten uit een XML bestand (in het zogenaamde ‘BeerXML’ formaat) worden 

geimporteerd. De werking is als volgt: 

 

• Kies via de knop ‘Selecteer XML bestand’ het XML bestand uit dat je wilt importeren 

• Klik het ‘soort ingredient’ aan. 

• Klik daarna op de knop ‘Lees XML bestand in’ 

• Het XML bestand wordt dan gelezen, en de in het bestand aanwezige ingredienten worden in het 

datagrid getoond. 

• Indien in de database al een ingredient aanwezig is met exact dezelfde naam, dan wordt dat 

aangegeven in de kolom ‘Bestaat al’ 

• In de kolom ‘Importeren’ kun je met een vinkje aangeven of het betreffende ingredient in de 

database moet worden opgeslagen. 

Indien je alle ingredienten wilt importeren, dan kun je dat doen via de knoppen ‘Allemaal selecteren 

/ deselecteren’. 

• Wanneer je alle ingredienten die je wilt importeren hebt aangevinkt, dan kun je op de knop ‘Sla 

ingredienten op in DB’ klikken, en dan worden de ingedienten daadwerkelijk in de database 

opgeslagen. 

NB dit kan even duren. Zodra de ingredienten allemaal zijn opgeslagen wordt dit met een 

boodschap aangegeven. 
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8.2 Importeren recepten 
 

 

 

Met dit scherm kunnen recepten uit een XML bestand (in het zogenaamde ‘BeerXML’ formaat) worden 

geimporteerd. De werking is als volgt: 

 

• Kies via de knop ‘Selecteer XML bestand’ het XML bestand uit dat je wilt importeren 

• Klik daarna op de knop ‘Lees XML bestand in’ 

• Het XML bestand wordt dan gelezen, en de in het bestand aanwezige recepten worden in het 

datagrid getoond. 

• Indien in de database al een recept aanwezig is met exact dezelfde naam, dan wordt dat 

aangegeven in de kolom ‘Bestaat al’ 

• In de kolom ‘Importeren’ kun je met een vinkje aangeven of het betreffende recept in de database 

moet worden opgeslagen. 

• Wanneer je alle recepten die je wilt importeren hebt aangevinkt, dan kun je op de knop ‘Sla 

recepten op in DB’ klikken, en dan worden de recepten daadwerkelijk in de database opgeslagen. 

NB dit kan even duren. Zodra de recepten allemaal zijn opgeslagen wordt dit met een boodschap 

aangegeven. 
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9 INSTELLINGEN EN SYSTEEM-ONDERHOUD 
 

 

9.1 Instellingen 
 

Via Systeem ➔ Instellingen kom je in het instellingen scherm. 

 

 

 

Logging niveau 

Bij logging niveau kun je kiezen tussen ‘Default’ en ‘Debug’. Dit kun je het beste op ‘Default’ laten staan. 

Uitleg logging: 

In de sub-directory logs maakt BierManager logfiles aan, waarin een aantal zaken opgeslagen worden. 

Bijvoorbeeld als dingen fout gaan. In de stand ‘Default’ worden alleen ernstige problemen gelogd, 

bijvoorbeeld als er problemen zouden zijn met de database of zo. In de stand ‘Debug’ wordt veel meer 

gelogd. Als er dingen fout gaan zou ik je kunnen vragen om zo’n logfile naar me op te sturen via de mail, 

om te analyzeren wat het probleem precies is. 

NB BierManager verstuurt uit zichzelf geen enkele informatie op! 

 

Database versie 

Dit is de versie van de database, dat kun je niet wijzigen. 

 

Database locatie 

Dit is de plaats waaar de database staat. Standaard is dat dezelfde directory als waar het programma 

staat. Maar als je de dabase ergens anders neer wilt zetten, bijvoorbeeld als je een NAS hebt, dan moet je 

hier instellen waar hij staat zodat BierManager de datasbe kan vinden. 
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Database volledige naam 

Dit is de naam van de database file. 

NB: Je kunt wel de plaats waar de database staat wijzigen, maar de naam van de file zelf mag je niet 

wijzigen, dan kan bBierManager de database niet meer vinden! 

 

IBU berekeningsmethode 

BierManager kent de volgende formules/berekeningsmethoden om de bitterheid te berekenen: 

 

De meest gebruikte methode is Tinseth. Mijn advies is om Tinseth of BierManager te gebruiken.  

De BierManager methode is vrijwel identiek aan Tinseth. Het verschil is dat de methode BierManager ook 

IBU’s berekent voor whirlpool hop. 

 

EBC berekeningsmethode 

BierManager kent de volgende methodes om de kleur van je bier te berekenen: 

 

Mijn advies is om Morey te gebruiken. Dit is de meest gebruikte methode. 

De methode BierManager is experimenteel. 

 

 

 

9.2 Back-up maken 
 

Mijn advies is om regelmatig een backup van de database te maken. Mocht er een keer een probleem met 

de database zijn, dan heb je via de backup de mogelijkheid om je gegevens te hestellen tot de dag waarop 

je de laatste backup gemaakt hebt. 

 

Via Systeem ➔ Database onderhoud kom je in het volgende scherm: 
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Selecteer via ‘Bladeren’ de directory waar je het backup bestand wilt opslaan: 

 

 

Klik vervolgens op ‘Maak backup’. 

Als de backup gemaakt is verschijnt de volgende melding: 

 

 

In de genoemde directory staat nu een ZIP file waarin een kopie van de database staat: 
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NB als je goed naar de naam van de backup kijkt dan zie je dat de datum en tijd waarop je de backup 

gemaakt hebt in de naam verwerkt is. (20210321_2046..: 21 maart 2021 20:46 uur)  Daardoor krijgt elk 

backup bestand een unieke naam, en kun je na verloop van tijd ook eenvoudig de oudste bestanden 

verwijderen. 

 

 

9.3 Backup terugzetten 
 

Mocht het ooit nodig zijn om een backup van de database terug te zetten, dan kan dat als volgt: 

 

• Ga me de verkenner naar de directory waar het backup bestand staat.  

• Dubbel-klik op de backup file 

• Je ziet dan de inhoud van de zip file: 

 

• Klik vervolgens met de rechter muisknop op de database file: 

 

• Kies daar ‘copy’. 

• Kijk nu in BierManager bij de Instellingen naar de ‘Database volledige naam’. 

• Ga naar de genoemde directory 

• Klik met je rechter muisknop in de directory en kies ‘Paste’ 

• Het daatbase bestand staat nu in de juiste directory. 
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• Vervolgens moet je het bestand hernomen naar exact dezelfde naam als die bij ‘Database volledige 

naam’ staat. 

 

 

9.4 Database reorganiseren 
 

Wanneer je niet heel veel muteert in de database, zal reorganiseren niet snel nodig zijn. Als je dit echter 

toch van tijd tot tijd wilt dan dan gaat dat als volgt: 

 

Via Systeem ➔ Database onderhoud kom je in het volgende scherm: 

 

 

• Klik op ‘Database reorganiseren’ 

• Even later verschijnt het volgende schermpje: 

 

 

NB: het reorgansieren gaat normaal gesproken zo snel dat je je misschien afvraagt of het programma wel 

wat heeft gedaan. Het gebruikte database systeem is geschikt om behoorlijk grote gegevens 

verzamelingen op te slaan (tot miljoenen records), dus een paar honderd bierrecepten zijn ‘peanuts’ voor 

dit systeem. 
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10 BIJLAGEN 
 

 

10.1 Bronnen 
 

Onder andere de volgende bronnen zijn gebruikt bij het ontwikkelen van BierManager: 

 

• Adrie Otte, Verander water in bier 

• Adrie Otte, broncode BrouwHulp 

• Chris White & Jamil Zainasheff, Yeast 

• EZ Water Calculator 

• Jacques Bertens, Bierbrouwen voor dummies 

• John Palmer, How to brew 

• John Palmer & Colin Caminsky, Water 

• Kai Troester, Estimating yeast growth 

• Kai Troester, The effect of brewing water and grist composition on the pH of the mash  

• Martin Brungard, Water knowledge 

• Ray Daniels, Designing great beers 

• Stan Hyronymus, Brew like a monk 

• Wolfgang Kunze, Technology brewing and malting 

• Diverse websites en fora 

 

 

 

10.2 Technische informatie / achtergrond 
 

BierManager is ontwikkeld met de volgende ‘tools’: C# / .NET 4.6 / SQLite / WPF, en draait onder Windows 

7 en Windows 10. 
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