
Verslag clubbijeenkomst 13 maart 2015 
 
Aanwezig: Hans, Gerrit, Jos, Hein, Jelle, Auke, René, Melle, Mark, Jan, 
Gep, Fré, Guus, Gert, Fons 
 
De voorzitter opent om 20.18 u de vergadering met een aantal 
mededelingen. 

 op de BKG site is de nieuwe biertypengids te downloaden 

 Johan Cnossen meldt zich voor vandaag af, evenals Johan Huisman 

 Het gaat wat beter met David Visser, maar hij is nog lang niet de 
oude 

 Gep zal vandaag een presentatie houden over Sorghum bier 

 Hans en Wilmer gaan naar het Lentebierfestival op 14 maart in 
Leeuwarden. Hans zoekt nog iemand ter assistentie en Jan biedt zich 
aan. 

 Programma studiereis op 18 april: 
o met de trein naar Amsterdam 
o 13.00 u brouwerij Het Arendsnest 
o 15.00 u brouwerij De Praal 
o 17.30 u De Bierfabriek (restaurant) 
o het treinkaartje kun je printen nadat je de code hebt ontvangen 

nadat je je hebt aangemeld. Je kunt opstappen waar je wilt en 
wanneer je wilt; de kosten zijn € 40 en we krijgen een mail van 
Hans om ons aan te melden 

o het zou wel eens zo druk kunnen worden als tijdens de 
huishoudbeurs 

 tip: als je eens wilt reizen per trein, kijk op de spoordeelwinkel 

 De barbecue ter afsluiting van het brouwjaar zal plaatsvinden op 20 
juni bij Gep in Rohel 

Rondvraag: 

 Guus: is lid van de activiteitencommissie en stelt twee zaken 
voor: op 12 september is er een Beetsterzwaag een dorpsfeest 
met oude ambachten. Hij wil er gaan staan en zoekt 
medestanders (Mark biedt zich aan); en Guus herinnert eraan 
dat we hadden beloofd de medewerkers van Add Controls een 



bierproeverij aan te bieden als tegenprestatie. We moeten een 
datum prikken, 

 Gep meldt dat er in Meer bij de grensovergang Hazeldonk 
(richting Antwerpen) een winkel zit, de Drankencentrale, met 
zeer veel drank en bier tegen zeer concurrerende prijzen, 

 Jan heeft zich ingeschreven voor de Saison wedstrijd van Brand. 
Jelle doet misschien ook mee. Fons vraagt Jos hoe bitterheid in 
bier wordt gemeten, Jos zal analyse opsturen, 

 Mark heeft zijn eerste brouwsel meegenomen, 13,5 %. Hij laat 
het proeven, 

 Melle Meurtgeer (excuses als de naam niet correct is) is met 
Mark meegekomen. Heeft met hem gebrouwen en is 
geïnteresseerd geraakt, 

 René wil een roerwerk maken en zijn ene vraag lokt duizend 
antwoorden uit. Succes René, 

 Auke meldt dat hij de besturing van zijn brouwerij heeft 
aangepast waardoor de brouwerij nóg mooier en gemakkelijker 
en leuker is geworden. Hij maakt weer een filmpje als het klaar 
is, 

 Jos: de Vechtdalbrouwerij brouwt nog niet maar Gerrit brouwt 
voor hem. Hij is marktaandeel aan het opbouwen. 
Waarschijnlijk komt pas in 2017 een fysieke locatie beschikbaar. 
Tot die tijd wordt het brouwen uitbesteed, 

 Gerrit geeft de begroting; deze wordt niet helemaal 
goedgekeurd; Gep heeft een vraag en zal antwoord krijgen. In 
de kascontrolecommissie zaten Jan en Feike, dat wordt Jan en 
Gep. In de nieuwe commissie Gep en Fons 

 Jos meldt dat hij van 18 leden respons heeft gekregen op de 
vraag of men het clubblad op papier of digitaal wenst te 
ontvangen. Het merendeel spreekt zich uit voor papier. Wellicht 
mededelingenblad digitaal, het clubblad op papier. De redactie 
buigt zich hierover 
 

En dan komt het verhaal van Gep over Sorghumbier . . . . 
 

Fons 
 



 
 

En dan was er natuurlijk deze avond nog Jelle Wybenga, die na zijn in 
februari behaalde clubkampioenschap op deze avond de nieuwe 
wisseltrofee in ontvangst mocht nemen.  
Nogmaals proficiat, Jelle! 
       De redactie 


