Verslag clubavond 08-05-2015
Kampioenschap A, B, kloonbier
Op deze al weer laatste verenigingsavond voor het zomerreces was de
zaal goed gevuld met 14 aanwezige leden.
Afwezig met kennisgeving waren Hans Warning en Gerard Ypenga
wegens hun verplichtingen ten aanzien van de keuring voor het
aanstaande ONK te Bergen op Zoom. Tevens met kennisgeving
afwezig Fons Michielsen.
Jos Verlaak nam de taak op zich plaatsvervangend voor te zitten, en
met genoegen, zo te zien.

Hij noemde nog even de BBQ bij Gep Mannak op 20 juni en spoorde
de leden aan zich hiervoor aan te melden.
Als noviteit had Jos een potje biergelei bij zich, bestaande uit 50%
suiker, 50% bier (een porter in dit geval) en pectine. Aan proeven zijn
we helaas niet meer toegekomen door het:
Clubkampioenschap cat. A en B bieren alsmede kloonbieren
(Scheldebrouwerij oesterstout).
Rondvraag:
Wilmer: is in het Zwarte Woud geweest op bezoek bij de Rothaus
Brauerei. Een prettig bezoek inclusief MP3 audio-uitleg.
Guus: heeft voor de eerste keer in zijn leven een bierfestival bezocht,
nl. dat te Groningen (zie zijn verslag in het meinummer van ons blad);
het smaakte naar meer.
Verder is er bij hem geïnformeerd naar de mogelijk van een
brouwgerelateerde bijdrage op de Open Monumentendag te
Beetsterzwaag op 12 september. De activiteitencommissie in de
persoon van Wilmer voelt zich aangesproken en gaat ermee aan de slag.

Jan (ondergetekende): memoreert dat het meinummer van ons blad het
laatste is wat met medewerking van Gerrit Admiraal is gemaakt. Werk
aan de winkel dus voor de vernieuwde redactie om deze leemte op te
vullen. In zijn dankwoordje geeft Gerrit aan, het werk altijd met plezier
gedaan te hebben, maar het redactionele werk valt niet te combineren
met zijn baan en daarnaast de Admiraals Brouwerij te Aldtsjerk.
Hulde voor zoveel jaren
arbeid, die Gerrit in het
blad stak. Gerrit maakte
deel uit van de redactie
vanaf zomer 2001 en heeft
het blad in eigen beheer
gedrukt vanaf medio 2003
als ik zo door mijn archief
heen blader. Gerrit wordt
hartelijk bedankt voor zijn
grandioze inzet. Er wordt
hem een ”goede fles”
aangeboden. Een Hertog
Jan “Grand Prestige”. Het
schijnt dat hij dit wel lust.
Wilmer geeft in een korte reactie nog even aan eventueel wel een
vervangende drukkerij te weten. Genoteerd.
Gep: heeft op Marktplaats tamelijk voordelige magneetpompjes ontdekt
van het merk Iwaki. Er zijn verschillende types: MD6, MD10, MD30R.
Zo rondvragend blijken deze pompjes al door een aantal clubleden, o.a.
Auke, gebruikt te worden.
Fré: heeft een aantal hopplanten gekocht bij het Duitse Eickelmann en
vraagt zich af hoe ze het beste geleid kunnen worden. Antwoord van de
aanwezigen: een gladde staaldraad biedt al voldoende houvast.
Wilmer vult aan, dat hij nog cursusmateriaal bezit van een cursus bij
Brouwland (Beverlo) met als thema hop.
Johan Cnossen, onze nestor: geeft aan, maar kort aanwezig te kunnen
zijn vanwege familie verplichtingen. Het wordt door de aanwezigen
zeer gewaardeerd, dat hij aanwezig is.
Johan Huisman: vraagt zich af hoe aan proefglaasjes te komen.
Antwoord uit de zaal: wine-tasting-glasses van de Sligro.

Johannes: is een tijd erg (te) druk geweest; hij gaat binnenkort weer
brouwen. Het seizoen komt er weer aan. Hij brouwt alleen buiten.
Gerrit: heeft het erg druk met de brouwerij. De week van het
Nederlandse Bier komt er weer aan. Hij vraagt of er onder de
aanwezigen belangstellenden zijn om het met de rondleidingen te
helpen in zijn brouwerij op zondag 7 juni. Dit lijkt wel te lukken.
Naar aanleiding van de opmerking van Gep op de jaarvergadering over
een niet kloppend saldo op het verslag van de boekhouding van 2014
licht hij toe, dat na controle van de boeken dit een “copy-paste” fout
blijkt te zijn geweest. Er wordt door de aanwezige kascommissie
voorgesteld alsnog décharge te verlenen.
Clubkampioenschap categorie A en B bieren:
Er werd aan twee tafels een totaal van 15 ingezonden bieren gekeurd.
Een veel gehoorde opmerking was, dat er eigenlijk uitsluitend goede
bieren waren te keuren. Gemiddeld best een hoog niveau. Er werd aan
twee tafels gekeurd. De beste twee van elke tafel gingen door naar de
finale ronde.
De uitslag was als volgt:
Punten
Fles
Eind
Inzender
Biertype
in de 1e
nr.
plaats
ronde
1
Jos Verlaak
Porter
68
2
Jos Verlaak
Saison
64
3
Jos Verlaak
IPA
78
1e
4
Guus Bogaard
Münch Dunkel 69
5
Johannes v. Schepen
Kölsch
55
6
Guus Bogaard
Münch Helles
65
7
Jelle Wybenga
Märzen
75
8
Jelle Wybenga
Saison
74
9
Johan Huisman
Weizen
54
10
Jelle Wybenga
Porter
78
2e
11
Wilmer en Kees
Amber
57
12
Wilmer en Kees
Weizen
29
13
Jan Sikkens
Saison II
70
4e
14
Jelle Wybenga
Pils
77
3e
15
Jan Sikkens
Saison I
56

Een nieuwe clubkampioen dus. Jos nam glunderend van oor tot oor de
nieuwe wisseltrofee in ontvangst van de vorige kampioen Jelle.
Jos: van harte proficiat!

En dan was er nog de “nazit”: plenair werd de beste Scheldebrouwerij
Oesterstout kloon gekozen. Er was keuze uit twee: de stout van
ondergetekende en de stout van Jelle. Het forum oordeelde unaniem:
de oesterstout van Jan was de beste kloonpoging, maar die van Jelle was
véééél lekkerder.
Tja, dan ga je toch weer met gemengde gevoelens huiswaarts.
That’s life, folks!
Jan Sikkens

