
Ben Vinken (Bierpassie Magazine) en Rony Heymans 
(TrendsCo) lanceren de nieuwe community website 
BIERPASSIE.COM, een snoepwinkel voor bierliefheb-
bers. Daarna heffen we samen het glas op Bierpassie 
Magazine n°60.

Aanvang persconferentie: 11u
Locatie: Brouwershuis, Ridderzaal, 
Grote Markt 10, Brussel

Bevestig je komst per mail via 
ben.vinken@beerpassion.com

PERSDOSSIER

“Wij hebben met Bierpassie 
Magazine in vijftien jaar 
tijd meer dan 600 bieren 

geproefd, er zijn zo’n 100 TV-programma’s 
gemaakt en meer dan 5000 artikels rond bier 
geschreven...”
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Brussel, 4 septemBer 2013

Bierpassie.com: mAAK VAN elK GlAs BIer eeN Feest!
Bierpassie.com is een initiatief van Bierpassie 
Magazine en TrendsCo. Publishers, onderdeel van 
de onderneming TrendsCo. 

Bierpassie.com is een sociaal platform waar 
bierliefhebbers en bierprofessionals samenkomen 
en hun gemeenschappelijke passie voor bier en al 
wat daarbij hoort, kunnen delen. Het doel is om 
niet enkel en alleen virtueel informatie met onze 
vrienden bierliefhebbers uit te wisselen, maar ook 
kennis en ervaringen te delen.

Toch gaat de website veel verder dan enkel het 
opzoeken van informatie, want we hebben als 
doelstelling om via deze weg ook aan kruisbestuiving te kunnen doen. Zo kan men naast  louter 
het vinden van informatie over bier, op de website ook terecht om onder andere:

• bestaande en nieuwe bieren te ontdekken
• bierevents te vinden
• lekkere recepten met bier uit te proberen
• artikels rond bier te lezen
• met andere bierliefhebbers in contact te treden
• biertastings te bekijken en toe te voegen
• ideeën op te doen 

… en zoveel meer! 

De kracht  van Bierpassie.com is dat bierliefhebbers elkaar kunnen ontmoeten en hun ervaringen 
door middel van de website met elkaar kunnen delen. Zo kan elk lid zelf een bier of brouwerij 
toevoegen en aanpassen, een artikel opvoeren, een bierevenement afficheren, schrijven over 
foodpairing, … Men kan andere liefhebbers als vriend hebben, hun foto’s bekijken of hun hulp 
inroepen door een vraag te posten. Doordat de leden zelf zoveel kunnen bijdragen, worden er 
op de website continu zaken aangepast en nieuwigheden toegevoegd waardoor de website 
constant in beweging is. Kortom, er valt steeds iets nieuws te beleven en te ontdekken. 

Men kan gratis lid  (starter: formule met beperkte toegang) worden van Bierpassie.com, maar 
er zijn ook betalende alternatieven. Hierbij krijgt men extra’s, afhankelijk van de gekozen optie:

•	 Liefhebber: Men heeft volledige toegang tot de website. De eerste 500 liefhebbers 
ontvangen het boek ‘Bier van A tot Z’ ter waarde van € 19,95. Dit account is beschikbaar 
voor de prijs van € 24,99 per jaar. 

•	 Bierkenner: Naast de volledige toegang tot de website, ontvangt men ook vier keer per 
jaar het Bierpassie Magazine, thuis geleverd. Hierop intekenen kost € 39,99 per jaar. 

•	 Levensgenieter: Ben je een echte levensgenieter? Dan ontvang je vier keer per jaar het 
Bierpassie Magazine en krijg je het boek ‘Bier van A tot Z’. Daarnaast wordt men ook 
uitgenodigd als VIP bij de Awarduitreiking en het bijhorende diner van Bierpassie Weekend. 
Dit alles voor een prijs van € 99,99 per jaar. 

Voor de bierprofessionals bestaan er specifieke advertentiemogelijkheden. Zij nemen het best 
contact op via sales@bierpassie.com.



Hoe is het idee gegroeid?
Een drietal jaar geleden ontwikkelde TrendsCo. Solutions MijnTuin.org, een sociaal platform door 
en voor tuinliefhebbers. De bedoeling was een digitale uitwisselingsplaats te creëren waar tuiniers 
niet alleen kunnen bijleren over hun eigen tuin, maar ook kunnen spieken in andermans tuin. De 
website werd op de relatief korte periode van drie jaar ontzettend populair. De Nederlandstalige 
versie van MijnTuin.org telt momenteel al bijna 30.000 tuiniers en de website is nog steeds in 
volle groei. 
Door het grote succes ontstond het idee om een soortgelijk platform te maken rond een ander 
onderwerp. Het duurde echter niet lang of we kwamen terecht bij een nieuw idee: Belgisch bier!

Belgisch bier. Het is onze trots, ons symbool en één van onze producten bij uitstek. België biedt 
topkwaliteit, heeft vele bierstijlen, meer dan duizend bieren en heeft bovenal een gezellige 
cafécultuur… Wij vonden BIER dan ook een geschikt aanknopingspunt om er een leuke en 
kennisdelende website van te maken. 
We starten in het Nederlands, waardoor dus ook onze Nederlandse bierliefhebbers hier hun stek 
zullen vinden.  Later is het de bedoeling om de website ook in andere talen te lanceren. Er zullen 
ook verschillende mobiele applicaties gelanceerd worden.  

Bierpassie Magazine is al jaren hét magazine voor bierliefhebbers en bezit een schat 
aan informatie. TrendsCo. Solutions, onderdeel van TrendsCo., is een van de leidende en 
gespecialiseerde IT bedrijven dat specifiek bezig is met media, communicatie en publishing. We 
maken communities, apps, websites, boeken, magazines en zijn aldus in het algemeen bezig met 
het processen van informatie.     
Basisvraag was dan ook, kunnen we een systeem ontwerpen dat gepaste informatie automatisch 
naar de gebruiker stuurt? ...en Bierpassie.com was geboren!

Wie zijn we?
BeN VINKeN
Ben Vinken, contentmanager van dienst, is 32 jaar geleden professioneel 
in het bier gestapt. Na diverse functies bij brouwerijen te hebben 
bekleed startte hij in 1992 als uitgever met ‘De Grote Belgische Bieren’, 
het standaardwerk van Michael Jackson over Belgisch bier. Bierpassie 
Magazine volgde in 1998. 
Daarnaast zagen ook tal van andere publicaties het licht. Denk aan onder 
meer aan ‘Foodie Belgische Bieren’, ‘Bier op het menu’, Vinken & Van Tricht, 
maar evengoed recente publicaties zoals ‘Bier van A tot Z’ en ‘Abdijbier 
van A tot Z’. Op dit moment werkt hij aan zijn nieuwe boek ‘Trappist van 
A tot Z’ dat volgend jaar in mei uitkomt. Hij is een groot pleitbezorger van 
het combineren van bieren met gerechten en maakt als biersommelier van 
elk glas bier een feest.

Ben Vinken maakt ook TV-series over bier. Zo onder meer ‘De Biersommelier’ 
zoals uitgezonden op Vitaya. Jaarlijks organiseert hij het Bierpassie 
Weekend te Antwerpen. Hij is ook een veelgevraagd spreker met onder 
meer zijn ‘Private tastings’.



Bierpassie Magazine
Bierpassie Magazine is hét Belgische magazine over bier. Viermaal 
per jaar 96 pagina’s over grote en kleine brouwerijen, speciale bieren, 
themadegustaties, cuisine à la bière met recepten, speciale biercafés, bier 
en toerisme, spraakmakende interviews en biermarketing.

Ben Vinken verzamelde als hoofdredacteur het kruim van de Belgische 
bierjournalisten rond zich, die elk nummer het beste van zich geven. 
Bovendien had hij een speciale relatie met ‘s werelds grootste bierauteur, 
wijlen Michael Jackson, die geregeld teksten schreef voor het blad en ook 
raad gaf vanuit zijn jarenlange journalistieke ervaring. Van Jacksons’ boek 
‘De grote Belgische Bieren’ zijn worldwide dan ook 130.000 exemplaren 
verkocht. Ben leerde de stiel van Michael: Het proeven en beschrijven van 
bieren zoals wijn.

Vandaag stellen we het nieuwe nummer voor, Nr. 60, vanaf 10 september 
in de krantenwinkel. Weer een mijlpaal in de geschiedenis van dit blad, en 
we hebben de vaste wil om door te gaan tot nummer 100.

Bierpassie Magazine biedt op Bierpassie.com heel zijn archief aan. Wat 
houdt dit in? Zo’n 600 proefnotities, zo’n 100 bierprogramma’s, ontelbare 
interviews en reportages, kortom de oogst van 15 jaar Bierpassie Magazine. 
De website kan dus meteen starten met een hoge kwalitatieve inhoud. 

 
rony HeyMans
Rony Heymans, een dynamische en ambitieuze vijftiger is de uitgever van 
dienst. Hij is een amateur van bier, maar drinkt ook graag een glas wijn, en 
is tevens lid van de Bierpallieters. Hij nam het eigenlijke initiatief tot het 
maken van Bierpassie.com.

Hij startte zijn loopbaan bij de uitgeverij Wolters Kluwer en vanuit zijn 
ervaring in de uitgeefwereld beheerst hij het uitgeeftraject van A tot 
Z (offline, online én mobiel). Eind 2004 startte hij met zijn eigen bedrijf, 
TrendsCo., dat gespecialiseerd is in diensten inzake het uitgeven van 
informatie. 

TrendsCo.
TrendsCo.’s kerntaak bestaat uit het leveren van diensten inzake media, 
communicatie en publishing, heeft kantoren in Nederland en België en heeft 
klanten van Zweden tot Frankrijk. Alle vormen van media komen aan bod. 
De eerder traditionele media zoals boeken, magazines en nieuwsbrieven, 
maar evengoed digitale media in zijn nieuwste toepassingen. Denk aan 
apps, social communitysites, interactieve boeken, etc...



Contacteer ons

Ben Vinken
Contentmanager
+32 475 70 53 62
ben.vinken@beerpassion.com

Rony Heymans 
Uitgever
+32 479 40 02 33
rony.heymans@bierpassie.com

TrendsCo.
+32 9 218 76 10
info@trendsco.com 

oNlINe

Website  www.Bierpassie.com

Facebook  www.facebook.com/Bierpassie 

Twitter  www.twitter.com/Bierpassie 

Youtube  www.youtube.com/Bierpassie

Pinterest  www.pinterest.com/Bierpassie
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