
Verslag clubbijeenkomst 12 december 2014 

 

Aanwezig: Hans, Gerrit, Jos, Auke, Johannes, René, Sytse, Harry Lenis, 

Wilbert, Jeroen, Jelle, Gep, Gert, Jeroen Brandsma, Johan, Jan, Guus, 

Douwe Dijkstra, Gerard, Fons.  

1. Opening 

Om stipt 20.29 u opent onze voorzitter de vergadering geweest. Hij 

was enkele weken terug bij Omrop Fryslân geweest. Hij vond het een 

wonderlijke en gelikte vertoning. 

Goed ingelichte bronnen hebben hem onthuld dat het Brand 

wedstrijdbier dit jaar een Saison zal zijn. Verder wordt opgemerkt dat 

de Brand wedstrijddag wel eens zou kunnen samenvallen met onze 

studiereis. Het Bestuur zal eerst proberen Brand ertoe te bewegen een 

andere datum te kiezen. Mocht dat niet lukken dan zal het Bestuur 

onze studiereis verzetten. 

2. Rondvraag 

a. Douwe Dijkstra uit Heerenveen stelt zich 

voor. Hij is beginnend brouwer en loopt mee 

met de Graaf van Heumen (als assistent, 

zoals hij ons laat weten). Hij heeft alvast een 

Speidl gekocht en hoopt wat te leren 

b. Fons heeft een spannend verhaal over 

Brett: deze gist breekt op termijn dextrinen af en veroorzaakt daarmee 

extra druk in het bier. Hij wil dat tonen met een kleine demo, die 

helaas jammerlijk mislukt. 

c. Jeroen Brandsma stelt zich voor. Hij is 25 en studeert commerciële 

economie aan de NHL. Hij droomt ervan een eigen onderneming te 

beginnen, wellicht iets met bier. Heeft ooit meegedaan aan de 

Heineken experience en is via Gerrit op onze clubbijeenkomst terecht 

gekomen. 

d. René Koop is inval keurmeester en gaat onze clubwedstrijd wedstrijd 

opfleuren met zijn aanwezigheid en kundig oordeel. 



e. Harry Lenis woont in Dronten en werkt bij de Nestlé in Nunspeet. 

Hij is wezen kijken bij het Wezeper wijn- en biermakers-gilde en is nu 

bij ons te gast om te zien hoe leuk wij zijn. 

f. Sytse meldt dat hij 6 brouwsels heeft gemaakt met zijn Speidel van 

200 l en 2x met de brouwerij van Gerrit (1000 l). 

g. Jos legt een nieuwe Brew Your Own op tafel en vraagt de omstanders 

verbijsterd wat nu het verschil is tussen een Amber mout van 50 EBC 

en een biscuit mout van 50 EBC. Hij snapt dat het caramouten zijn, 

maar wat is het verschil? Niemand geeft antwoord op deze 

deskundige vraag. 

h. Gerrit meldt dat AddControls gefuseerd is maar dat wij voorlopig 

gebruik mogen blijven maken van de kantine voor onze maandelijkse 

bijeenkomsten. Het brouwen gaat ook bij hem goed. Hij werkt 2 

dagen per week in de brouwerij en doet op zondag de administratie. 

Veel vraag naar zijn bier. 

i. Jos meldt nog dat Feike Admiraal heeft opgezegd vanwege 

tijdgebrek/andere activiteiten. Allerwegen wordt spijt betuigd: hij was 

een graag gezien clublid. 

j.  

 

 

 

Gerrit heeft een klus aan de inschrijving 
Voor ons kleine clubje een 

enorme deelname 
 

 



Na afloop werd meteen begonnen met de wedstrijd. Er waren 36 (!!) 

bieren ingeleverd en dat betekende 3 tafels van 7 man met 12 bieren per 

tafel. Een niet onaangename klus. Gerrit nam de zware klus op zich (het 

wordt steeds harder werken voor hem) om alle bieren uit te schenken en 

naar de juiste tafels te brengen. Na de eerste ronde kwamen per tafel 2 

bieren naar de eindjury. Dit waren: 

brouwer type/naam bier punten 1e 
ronde 

Eind- 
oordeel 

Jan Sikkens Porter 85  

Jos Verlaak Sterke blonde 88  

René van de 
Honig 

Robuust Porter 86 3 

Gerard Ypenga IRS 83 2 

Jelle Wijbenga IRS 84 1 

Gert Wiegman Tripel 71  

 

 

 
 
 

 
 

 
Er werd zeer serieus gekeurd aan drie 
tafels, 12 bieren per tafel  in categorie C 
en D. Een ware tour de force! 

Jelle nam heel trots de nieuwe 
clubbokaal in ontvangst. Beste 

Jelle, van harte gefeliciteerd!! 
 

Fons 

 


