Verslag clubavond 13 januari 2017
Met 17 aanwezige leden wederom een prettig gezelschap, wij mogen
ons de laatste paar jaar in een goede opkomst op de clubavonden
verheugen.
Wegens ziekte van voorzitter Hans Warning neemt Gerrit Admiraal
vanavond de virtuele voorzittershamer ter hand en leidt de vergadering.
Het begint al goed, als schrijver dezes tot zijn schaamte ontdekt dat hij
vergeten heeft een beamer mee te nemen. Gerrit had een rondleiding
door zijn brouwerij voorbereid met een inleiding met lichtbeelden.
Jammer, maar hij vatte het gelukkig sportief op.
De komende jaarvergadering (in februari) wordt nog even aangestipt.
Auke van der Veen heeft zich kandidaat gesteld voor het
voorzitterschap, eventuele tegenkandidaten kunnen zich nog
aanmelden.
Een rondvraag langs de aanwezigen levert het volgende op:
Guus Bogaard: Heeft een 6-tal bieren meegenomen in het kader van
Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 in de hoop dat deze vakkundig
gekeurd kunnen gaan worden. Hierover verderop meer.
Als lid van de activiteitencommissie meldt hij dat de studiereis op 8
april 2017 mogelijk naar Dalfsen (de Vechtdal Brouwerij) zal gaan.
Hierover wordt met Jos overlegd.
Tjipke van Gosliga introduceert zich als nieuw lid. 20 Jaar geleden
had hij ook al gebrouwen, maar nu hij wat meer tijd heeft, heeft hij deze
hobby weer opgepakt, tot zijn eigen verbazing met tevredenstemmend
resultaat. Hij heeft zelf een installatie gemaakt van een koffiezetketel
met een moutcilinder van een pan oid van de Action. De batchgrootte
is 15 liter.
Jan Pot en Floris Bottema zitten in de winterstop; ze zijn aan het
studeren op Brouwhulp.
Gerard Ypenga meldt dat zijn brouwerij Brouwdok de pop-up
locatie in Harlingen heeft moeten verlaten. De boel staat in opslag,
maar er zijn grootse plannen met een grote loods aan de Westerhaven
in Harlingen. Deze avond (vrijdag de 13e!!) is wel spannend, want de
loods waar zijn spullen nu staan opgeslagen ligt buitendijks en om 21.30
uur is het hoogwater/springtij met storm. Hij kijkt de hele avond

nerveus op zijn webcam. Uiteindelijk kwam het water niet over de
drempel van de voordeur gelukkig.

Tim Weenink: heeft bier gemaakt met oude hop. Met een rekentool
heeft hij uitgerekend hoe de hopgift aangepast zou moeten worden,
maar het resultaat viel in zoverre tegen, dat het bier bij proeven erg
bitter bleek. Hij heeft de batch opnieuw aan het vergisten gezet met een
kilo suiker erbij; hierna was de beoordeling beter.
Jan Sikkens vraagt namens de redactie van het clubblad of de
bezorging deze keer wel in orde was (de vorige keer kwam de helft
terug, retour afzender). Behalve bij Gerrit Admiraal was het nu overal
goed gegaan.
Verder uit hij (ondergetekende, dus) zijn onvrede met het late tijdstip
van bekendmaking van het Categorie E bier voor het komende
ONK2017. Een Imperial Russia Stout als de Export Porter 1750 van
Kees Bubberman heeft meer tijd nodig om te rijpen, dan de tijd die ons
nu gegeven is. Het bestuur zal dit puntje van kritiek aan de
Deltabrouwers doorgeven, aldus werd toegezegd.
Harry Lenis vertelt vandaag zijn Session IPA voor de Brand
competitie 2017 te hebben gebrouwen.
Sytze Hoogstins gaat kort in op zijn gezondheidstoestand. Als
notulist kiest ondergetekende hier ervoor, om hier niet inhoudelijk in
detail te treden. Duidelijk werd wel, dat hij de warme sympathie van de
vergadering heeft.
Jos Verlaak meldt dat hij de volgende keer (op de februari
vergadering, tevens jaarvergadering) de uitwerking van het kloonbier
2017 met de vergadering gaat delen. Hij zal het presenteren in de vorm

van een recept in de spreadsheet die hij altijd voor zijn
receptberekeningen gebruikt.
In de maart vergadering zal een drietal (viertal?) stuks software
onder de loep worden genomen. Dit is met name ook een vraag van de
beginnende brouwers. Leden met ervaring zullen hier uitleg bij geven.
De redactie van dit blad zal pogen e.e.a. te coördineren. Het idee is om
de software te demonstreren aan de hand van een simpel recept (bv een
Belgisch Blond)
Als volgende agendapunt op deze vergadering volgt de keuring door de
aanwezigen van de zes door Guus meegebrachte CH18 (“Culturele
Hoofdstad 2018”) bieren. Zie zijn verslag verderop in dit blad.
Hierna presenteren de professionals onder ons een aantal van hun
bieren. Het idee was oorspronkelijk om dit in een soort competitie te
gieten, maar hier is verder geen uitwerking aan gegeven.
Ik kan er een paar gemist hebben, maar ik noteerde de volgende bieren:
“Kâld Kletske”: Blond, Blond / Premium, en Galjes. Sytze Hoogstins
kreeg met name complimenten voor de Premium uitvoering van zijn
Blond: nét een iets hoger storting, nét iets hoppiger, ergo: een fraai
speciaalbier, met meer karakter dan zijn gewone blonde. De Galjes had
deze keer een wat pregnanter gagel karakter, naar de smaak van velen
net iets te veel. Dan was er nog de Hoppig, een mooie licht
amberkleurige IPA (al wil Sytze het niet direct zo noemen) met Saaz en
Cascade hop. Fraai hoparoma en dito smaak.
Gerard Ypenga (BrouwDok) had o.a. zijn Monster Hop Love
meegenomen. Een “freaky session wheat ale” met 16 verschillende
hoppen en 4 gistsoorten. Superfraai biertje, maar je zult dit tevergeefs
zoeken in de Biertypengids.
Jos Verlaak (Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij) kwam met een aantal
bieren, teveel om allemaal te proeven. Ik noteerde o.a. de Bleke Alie, de
Jan van Dalfsen, de Dame van Dalfsen en de dubbel Dalfs Blauw.
De professionele brouwer bij wie we deze avond te gast waren kon
uiteraard geen bieren laten proeven, dat wil zeggen, uit zijn ketels
komen meerdere prijswinnende bieren, maar allemaal onder de vlag van
een andere brouwerij huurder. Aanwezigheid van de diverse
brouwerijhuurders met hun merkproducten viel niet binnen het bestek
van deze avond.

Kortom: een zeer gevarieerde avond met een breed en spannend
aanbod van amateur- en professionele bieren. In de tussentijd bood
Gerrit Admiraal aan het gezelschap nog de gelegenheid tot een
rondleiding in zijn brouwerij. Ondanks het ontbreken van de beamer en
dus een vol programma met een sluitingstijdstip van de vergadering van
plm half twaalf.
Noot 1: De afkorting CH18 die Guus bezigt roept bij mij een associatie
op, die ik jullie niet kan onthouden. Nu is het zo, dat een zelfde
afkorting veel betekenissen kan hebben. BSE staat voor gekke-koeienziekte, maat ook voor een bloedbezinkingstest en ook voor Bombay
Stock Exchange, en ga zo maar door. Ch18 staat voor een veelgebruikte
maat urine catheter. De maat “Charrière” staat voor een diameter van
éénderde millimeter. CH18 is dus 6 mm. Ik zou zeggen: CH18 van
boven er in en van onderen via de CH18 er maar weer uit.
Noot 2: Het Smyrna tafelkleedje in het gezellige proeflokaal van Gerrit
laat ons zien dat het na deze winter ook weer voorjaar wordt. De
lentebok komt er binnenkort weer aan.

Jan S.

