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SCHAARBEEK

Syrische families
met elkaar op de vuist
De politie van de zone Brussel Noord heeft donderdagnamiddag negen personen opgepakt na een vechtpartij tussen twee Syrische families.
Volgens burgemeester Bernard Clerfayt (Défi) van
Schaarbeek kwam het de
voorbije dagen al meermaals
tot confrontaties tussen beide
families en moest de politie
toen ook tussenbeide komen
om de gemoederen te bedaren.
Donderdagnamiddag kwam
het vlak bij het gemeentehuis
van Schaarbeek tot een massale vechtpartij. Daarbij zou
ook gebruik zijn gemaakt van
messen, maar daarover bestaat nog geen duidelijkheid.
Evenmin is bekend of er gewonden gevallen zijn.
De politie pakte uiteindelijk
negen personen op, die vrijdag werden verhoord. In de
loop van de avond werden ze
vrijgelaten. (amg)

Brusselaar integreert nationaal bierpatrimonium in competitief bordspel

“Wie brouwerijen wil ontdekken, wint,
maar wie te veel drinkt, wordt bestraft”

BRUSSEL

Het Brusselse parket heeft
een gerechtelijk onderzoek
geopend voor onopzettelijke
doodslag door gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg
naar aanleiding van het ongeval op de Brusselse Buitenring van donderdagochtend.
Daarbij kwam een voetganger
om het leven toen hij de Ring
te voet overstak D
De omgekomen voetganger,
een 42-jarige man, was donderdagnacht naar het ziekenhuis gebracht na een dronken
val, maar hij had dat ziekenhuis later verlaten en kwam
dus uiteindelijk op de Ring
terecht waar hij werd aangereden
Het Brussels parket had
donderdag zelf al een aantal
onderzoeksdaden
bevolen,
onder andere om het traject
van het slachtoffer en zijn
staat van dronkenschap te
verduidelijken.
Datzelfde parket heeft nu
besloten een gerechtelijk onderzoek te openen voor onopzettelijke doodslag door gebrek aan voorzichtigheid of
voorzorg. Voorlopig gaat het
om een onderzoek tegen onbekenden. (amg)
BRUSSEL

Parken gesloten
Naar aanleiding van de
windstoten die voor dit
weekend worden voorspeld,
heeft Leefmilieu Brussel besloten al de parken in het
Brussels Gewest te sluiten
tot zaterdag 22 uur.
Zodra het gevaar is geweken, zullen de parken na inspectie, opruiming en beveiliging opnieuw worden opengesteld. Leefmilieu Brussel
vraagt verder ook om zo veel
mogelijk parken, bossen en
de omgeving van bomen te
mijden. (amg)
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Parket opent
gerechtelijk onderzoek
naar overleden man die
Ring te voet overstak
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Stephane Hemberg en Michaël Boutriaux hebben al een prototype van The Belgian Beers Race klaar.

BRUSSEL

Al liftend of fietsend naar
een brouwerij trekken,
daar enkele biertjes drinken, een stuk kaas eten
om te ontnuchteren en
dan vertrekken naar een
volgende brouwerij: dat
kan voortaan met het vermakelijke bordspel The
Belgian Beers Race.
AMAURY MICHAUX

Al drie jaar werkt Brusselaar
Michaël Boutriaux aan The
Belgian Beers Race, een bordspel waarbij het de bedoeling
is om tijdens een verlengd
weekend zo veel mogelijk
brouwerijen te bezoeken.
“Mijn inspiratie hiervoor ontstond tijdens de Iron Brussels Beer Marathon, een soort van
kroegentocht waarbij je tien Brusselse
brouwerijen moet
bezoeken en tien
biertjes kan degusteren.”
“Ik ben een groot
bierliefhebber, en
ben ook fan van bordspellen. Een combinatie van mijn beide passies
leek me ideaal”, vertelt Boutriaux gepassioneerd.

Tactisch en toegankelijk
“Er zijn al ontelbare bierquizzen gecreëerd, en daarnaast
zijn er ook heel wat drankspelletjes op de markt, maar daarbij is het de bedoeling om veel
alcohol naar binnen te gieten.
Dat is bij mijn bordspel voor

alle duidelijkheid niet het geval. Ik wilde een tactisch en
toegankelijk spel creëren dat
ons nationaal patrimonium in
de kijker zet.”
Boutriaux - die het bordspel
heeft ontwikkeld met drie
vrienden en illustrator Ammo
- wil met The Belgian Beers
Race de Belgische kleine brouwerijen op de kaart zetten. “Ik
wil niet het drinken van bier
promoten, wel de kleine zelfstandige brouwerijen in de kijker zetten, samen met de steden waar ze zich bevinden. Zo
hebben we bewust niet gekozen voor de grote maar wel
voor de artisanale brouwerijen.”

dus niet aanzetten tot alcoholmisbruik. “We leggen de gevaren van alcohol bloot in het
spel”, zegt hij. “In het bordspel
kan je al liftend, met het openbaar vervoer of met de fiets
naar een volgende brouwerij
trekken. Na een aantal biertjes
kan je in het spel niet meer
met de fiets rijden omdat beschonken aan het verkeer
deelnemen nu eenmaal verboden is.”
“Na nog een aantal biertjes
extra vind je als speler de bushalte niet meer en is ook het
openbaar vervoer uitgesloten.
Als je helemaal over de schreef
gaat, moet je je roes uitslapen
en verlies je kostbare tijd de
volgende dag. Er bestaan in het
spel wel hulpmiddelen om je
alcoholgraad onder controle te
houden, bijvoorbeeld door iets
te eten.”

Ook voor occasionele speler

“In Brussel
hebben we al Cantillon en
L’Ermitage in het spel geïntegreerd. In het spel zal ook een
boekje zitten met fiches van de
verschillende
brouwerijen.
Spelers krijgen uitleg en kunnen de brouwerijen laten afstempelen als ze er effectief op
bezoek gaan.”
Boutriaux wil de bordspeler

The Belgian Beers Race is zowel bedoeld voor de doorgewinterde spelletjesliefhebber
als voor de occasionele speler.
“Het spel is op zich niet complex, maar er zijn wel veel strategieën die naar de overwinning leiden. Tegelijk zit het
spel ook vol alledaagse, herkenbare gebeurtenissen: als je
iemand aan de bushalte tegenkomt, kan je elkaar bijvoorbeeld een biertje aanbieden, in
een brouwerij kan je onder
meer bier en kaas degusteren
of gewoon biertjes kopen.”
Momenteel testen Boutriaux
en zijn vrienden enkele promo-exemplaren uit op verschillende spelbeurzen en
werkt illustrator Ammo aan de

vormgeving van het spel. Daarna willen de initiatiefnemers
via Kickstarter (een crowdfundingswebsite, nvdr) voldoende
centen verzamelen om het spel
in de zomer van 2020 uit te
brengen.

MICHAËL BOUTRIAUX
SPELONTWERPER

“We leggen de
gevaren van alcohol
bloot in het spel. En
we zorgen voor
hulpmiddelen om je
alcoholgraad onder
controle te houden”
“We hopen uiteraard zo veel
mogelijk exemplaren aan de
man te brengen, maar
1.000 exemplaren is het minimum om het project te doen
slagen. Uiteraard willen we dat
het spel aanslaat in eigen land,
maar ook het buitenland is
voor ons een doel.”
“Als het bordspel het goed
doet, heb ik al ideeën voor een
Europese versie van het spel,
met artisanale brouwerijen
over heel Europa. Daarnaast
heb ik ook een dobbelversie
van het spel in gedachten, net
als een app om het spel online
te kunnen spelen.”
INFO
Je kan een prototype van het spel testen
op het Brussels Game Festival, van 23 tot
25 augustus in het Jubelpark.
Meer info op www.thebelgianbeersrace.be
en op https://brusselsgamesfestival.be.

