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Bij de vorige Algemene Ledenvergadering is
het al genoemd: PINT Magazine zocht een
nieuwe hoofdredacteur. Erwin heeft het schip
al vele jaren door het stromend bierlandschap
gelaveerd en gaat andere taken op zich nemen.
En ik heb me aangeboden om het roer over te
nemen. Met de pen in de hand en de toekomst
van Nederland bierland in het oog houdend.
Gelukkig zijn er genoeg matrozen aan boord
om me erop te wijzen als we uit de koers dreigen
te varen.

De afgelopen maanden ben ik zoetjesaan
het roer van Erwin over gaan nemen. Er zijn
wat stukken van mijn hand in het magazine
verschenen. Erwin leert me de kneepjes van het
vak en ik leer de redactie kennen. Ik kom terecht
op een zeewaardig schip met een duidelijke
koers: de restyling van de afgelopen nummers
heeft al een aantal kritiekpunten weggenomen
die ik als lezer had.

Nu ga ik leren hoe het schip werkt en hoe de
winden waaien. Eens zien welke rivieren van
bier er zijn om te ontdekken.
Taco Zuidema
Hoofdredacteur a.i.

Goed, genoeg metaforen. Laat ik me voorstellen,
zodat jullie een goed beeld van me hebben en
me ook daadwerkelijk kiezen als hoofdredacteur
bij de komende ALV. Ik ben Taco Zuidema,
PINT-lid sinds een Bokbierfestival Amsterdam,
sinds de ‘early tenties’ als ik kijk naar de glazen
in mijn kast. 2012 om specifiek te zijn. Ik heb
bier ontdekt bij Café de Zotte in onze hoofdstad
tijdens mijn studietijd. En sindsdien ben ik echt
op reis gegaan, meegegroeid met de bierstijlen
die zijn opgekomen de afgelopen jaren. Mede
door StiBON, waar ik heb leren proeven. Iets
waar ik bij elke maaltijd en elk glas bier nog
blij mee ben. Mits het eten en het bier goed zijn
gemaakt…
De ‘tenties’ was een belangrijk decennium voor
me: ik ben in mijn dagelijks werk Imagineering
gaan geven. Ik geef les bij Leisure & Events
Management bij Inholland in Diemen. Dat is
een vak waar het gaat om waardecreatie door
het toevoegen van beleving. Door de zintuigen
in te zetten bijvoorbeeld. Ik heb een master
Branding gevolgd bij EURIB. Ben in 2017 mijn
eigen merkadviesbureau gestart: 5000BC.
En in 2019 heb ik in Obertrum mijn Diploma
Internationaal Biersommelier in ontvangst
mogen nemen. Echter, het belangrijkste wat ik
de afgelopen tien jaar ben gaan doen is weer
schrijven. Over bier.

op
t
h
c
e
r
e
t
m
o
k
k
I
een zeewaardig
schip met een
duidelijke koers
9

