Geslaagde lancering van het Sneker Pypke dankzij veel enthousiaste Snekers
[tekst: Astrid Koops-Tippersma – foto 1 en 2: Hans Kuijpers, foto 3 Remco Veenstra]

Op woensdag 25 juli jl. om 21.30 uur kregen Fokko Dam, Peter van der Meeren, Pyt Jaarsma en Ype
Doevendans de eer om te proosten met het nieuwe blond bier uit Sneek. Het officiële gedeelte begon
in een bomvol café met een welkomstwoord en toelichting op het ontstaan van het (h)eerlijke biertje
door initiatiefnemers Wiebe Reitsma, Herman Koops en Astrid Koops-Tippersma.

Na het vertonen van de ‘making of film’, werd samen met het oud-IVANHOE bestuur en voormalig
uitbater van de bekende bar destijds ’t Pantoffeltje, geproost met het ‘Sneker Pypke’ in Biercafé 3B in
Sneek. Ruim honderd gasten, waaronder uiteraard veel Snekers, diverse oud-leden van de IVANHOEclub en een aantal toeristen, waren getuige van dit unieke Proast moment. Voor deze speciale avond
had Fokko zelfs de originele studio opname van ‘het Ivanhoe-lied’ afgestoft. Het populaire clublied
van de op 8 augustus 1986 spontaan opgerichte Sneker club.

Op de foto v.l.n.r. Herman Koops, Astrid Koops-Tippersma, Pyt Jaarsma, Fokko Dam,

Peter van der Meeren, Wiebe Reitsma, Ype Doevendans en Tjallie Jaarsma

De eerste reacties van de eregasten zijn positief. Het is een lekker blond biertje dat er prima in gaat.
Het speciaalbier wordt ook goed ontvangen door de overige bezoekers, gezien de flesjes die gretig
over de bar gaan. Mede dankzij het warme weer was het zowel binnen als buiten heerlijk vertoeven
en bleef het nog lang gezellig. Niet alleen aan de inhoud, maar ook aan het uiterlijk van de fles is
aandacht besteed. Voor zowel mensen uit de Waterpoortstad als de vele bezoekers die de stad altijd
trekt, is het een prachtig flesje om te zien èn te lezen. Mede met het oog op de naderende
Sneekweek een prima aanvulling en promotie voor de stad dus.

In totaal zijn er veertien zeer gevarieerde verkoopadressen in Sneek die het bier ‘op de kaart zetten’.
Allemaal zijn ze inmiddels voorzien van een flinke voorraad flesjes, glazen, flyers en Sneker Pypke
viltjes. Speciaal voor dit Bier uit Sneek is een bakfiets aangeschaft die dienst doet als bezorgwagen.
Praktisch en ook nog eens erg duurzaam. Meer weten? Kijk op www.bieruitsneek.nl

