Verslag clubbijeenkomst 13 november 2015
Aanwezig: Gerrit, Hans, Jos, Mark, Fré, Timo, Gert, Jan, Jelle, Fons
Met kennisgeving afwezig: Guus
We waren te gast in het café van Mark te Roodhuis. Roodhuis ligt wat
verborgen in het Friese landschap, maar met behulp van wat navigatie
was het geen probleem de juiste locatie te vinden. Het moet gezegd: we
zaten in een bijzonder sfeervolle ruimte.
1. Om 20.30 u opende de voorzitter de vergadering. Het onderwerp
van vandaag is de bespreking van het kloonbier van 2016 door Jos.
2. Mededelingen. Van onze club zijn 10 bieren aangemeld voor het
open club kampioenschap
3. Rondvraag:
a. Timo: kunnen we bij de clubkampioenschappen voortaan het type
aangeven om te voorkomen dat bieren een te lage score krijgen.
Misschien moeten we vooraf in gaan schrijven onder aangeven van
prioriteiten. Want we kunnen niet té veel bieren keuren. Eigenlijk
kunnen we evenveel bieren aan als er aanwezigen zijn. Het bestuur
denkt er over na
b. Jan: heeft een brouwdag gehad met TV Bolsward. Maakte een
“Tripel” met 1107 s.g. én met Brett toegift na de hoofdgisting; Jan
heeft ook een bierproefavond gehouden voor het personeel van
zijn praktijk. Was een groot succes. Verder meldt Jan dat hij en
ondergetekende een “Brett” avond hebben gehouden voor 2
microbiologen in Makkum (die onze Brett op stam houden). Ten
slotte spreekt Jan over Oktoberfestbier. Ondergetekende wist niet
dat dat een bier”type” was maar dat schijnt dus zo te zijn.
c. Jos: experimenteert nu met korrelgist want heeft vaak ruzie met
Wyeast. Gebruikt nu veel US05 en Safbrew Abbaye van Fermentis.
Het bevalt hem erg goed. Dosering van 1g/l is ruim voldoende. De
leverancier adviseert 1 pakje per gallon, dat is 11,5 gram per 19
liter. Ondanks adviezen is hydrateren vóór toevoegen niet nodig.

Jos is naar de Brouwbeviale in Neurenberg geweest (voornamelijk
vanwege zijn brouwerij in Dalfsen) en zal daarvan volgende keer
schriftelijk verslag doen. Maar kortweg: er was ook veel te vinden
voor kleinere brouwerijen (500 – 1000 liter) en hij vond
interessante info over herbruikbare vaten van Eco Draft.
Nou ja, dat was het wel zo’n beetje. Jos heeft daarna een interessant
verhaal vertelt over het kloonbier Saison van Dupont, maar daarover
hierna meer.
Fons

