
Notulen clubavond 13 mei 2016 
 
Aanwezig: Mark, Hans, Gerrit, Floris, Harry, Auke, Jan, Timo, Sytse, 
Wilmer, Jan, Guus, Fons 
 
Hans opent de vergadering met de mededeling dat hij aan de Brand 
keuring heeft meegedaan en doet daar enige verhalen over. Hij meldt 
tevens dat er bij bol.com mooie proefglazen te koop zijn voor € 15 per 
doos. (De AnDer 1.0 van Royal Leerdam, een ontwerp van André 
Köppen en Derek Walsh, hoe zouden ze toch aan de naam van dit glas 
zijn gekomen?) 
 
Mededelingen: 

1. Op 17 september zijn de Open Bergsche kampioenschappen 
2. Op 2 november in Zutphen het Bock kampioenschap 
3. In december de Open Club Kampioenschappen. De eerste 16 

daarvan mogen Europees meedoen (noot: dit is intussen veranderd. 
De genomineerden zijn bekend gemaakt op het ONK begin juli in 
Amersfoort; zie het verslag van het ONK elders in dit blad - - - JWS) 

Rondvraag: 
o Sytse praat over de uitdagingen bij het opschalen van kleine 

naar grote productie. Hij koopt via internet nieuwe bieren. 
Het vertrouwde adres in St Nyk heeft wel eens bieren van 2 
jaar oud of meer op de plank staan, wat geen goede reclame 
is. Zie bijvoorbeeld op www.biernavigatie.nl. De bieren zijn 
heel goed verpakt. 

o Floris vraagt of je moet overhevelen 
na de hoofdvergisting (vele 
antwoorden mogelijk) en hoe lang 
je moet rijpen op de fles (week per 
procent) 

o Harry meldt dat hij via de 
personeelsvereniging van het werk 
een rondleiding had gehad bij de 
Veluwse Schavuyt: goed bier en 
slechte rondleiding. 

 

http://www.biernavigatie.nl/


o Mark heeft een cursus van 3 dagen gedaan bij StiBON 
(Stichting brouwopleidingen Nederland, 
http://www.gulpener.nl/arrangementen/stibon-
bieropleiding/).  
Was heel interessant. Ze hebben bij Gulpen een rondleiding 
gehad van de brouwmeester (de voormalige brouwmeester 
van Christoffel in Roermond). 

 
En hierna volgde de halfjaarlijkse clubwedstrijd van AB bieren 
Punten: 

nr naam bier punten 1e ronde 2e ronde 

1 Fons Porter 63   

2 Harry Pils 58   

3 Fons Saison 69 2 3 

4 Guus Saison 53   

5 Fons Pils (gagel) 64   

6 Jan Gagel 50   

7 Jan IPA 63   

8 Wilmer Irish Dry . 69 3 4 

9 Wilmer Blond 68   

10 Sijtse Hoppig 73 4 1 

11 Jaap Blond 82 1 2 

12 Auke Amber Red 62   

13 Jaap Blond 54   

 
 

 

 
Sytze: 

Proficiat met deze 
mooie 

overwinning!! 
PS: zoals u ziet is de 
ruitjesblouse zeer in trek. 
Dus voor de komende 
clubwedstrijden: 
dresscode: ruitjesblouse!! 

 

http://www.gulpener.nl/arrangementen/stibon-bieropleiding/)
http://www.gulpener.nl/arrangementen/stibon-bieropleiding/)

