Verslag vergadering 10 maart ‘17

(Vergelijkende presentatie van vier veel gebruikte brouwprogramma’s /
rekenprogramma’s )
Voor het eerst zat Auke de vergadering voor: om 20:08 u nam hij het
woord. Hij heette iedereen welkom. We waren met 18 man. Auke begon
met de melding dat 3 man was geslaagd als keurmeester: Tim, Timo en
hijzelf. Waarvoor hulde. Tijdens het ONK zullen ze hun kwaliteiten gaan
bewijzen. Hans meldde dat 17 deelnemers dit jaar zijn opgegaan voor het
examen en dat 2 man moet herkansen op
amateurbieren. Jos vroeg zich hardop af of die
recidivisten soms dames waren (luid boeh
geroep). Auke was zo tevreden dat hij keurmeester
was (of misschien wel dat hij voorzitter was
geworden of misschien wel beide) dat hij zichzelf
een SSBrewtech gistvat cadeau had gedaan.
Voorwaar een niet gering gebaar (aan zichzelf)! Na
deze inleiding mochten de overige leden aan het
woord.
• Auke zal een stuk schrijven over gist en de
colatest
• Gert vraagt zich af waarom in het recept van Tim
havervliesjes worden gebruikt. Tim antwoordt dat er zoveel rogge in zit
(zonder kaf) dat zonder de havervliesjes het filtreren onmogelijk wordt,
• Harry heeft zichzelf een houten vat van 15 liter aangeschaft van
eikenhout. Er volgt een flinke discussie: is dat niet te klein (te veel
houtsmaak); hoe maak je dat schoon (zwavelstokjes of metabisulfaat
(Na2S2O8))
• Jan P. meldt dat hij uit zijn winterslaap is geraakt en dat we bij Berry
een korting (zouden moeten) kunnen krijgen voor bestellingen via
internet,
• Guus vertelt over de studiereis: betalen (€ 52,50) = meegaan,
• Fons vertelt dat-ie een mega-ervaring had met vergisten (klaar in 3
dagen): nog nooit gebeurd dankzij goed opgekweekte gist,
• Tim heeft een huis gekocht in Leiden en gaat ons definitief verlaten
(snif!!). Er zit een tuinhuisje bij waar zijn brouwerij precies in kan. En al
gaat zijn huisadres veranderen, zijn mailadres blijft gelijk,

• Mark heeft sinds anderhalf jaar weer gebrouwen. Er komt een discussie
over het beluchten van de giststarter en het wort. De bekende
problemen worden genoemd: veel schuim in het wort, als je met
tussenpozen belucht zal je RVS bruissteentje dicht gaan zitten; Jelle
meldt dat een vijverbeluchter voldoende power heeft om dit op te
lossen,
• Jos meldt dat zijn brouwerij in Dalfsen een open dag houdt op 18
maart (deze melding komt dus nu te laat) en dat hij een Pale ale voor
het Stone Rock Festival heeft gebrouwen en dat deze in een fles zit met
een zeer bijzonder etiket: een krimp sleeve, bevestigd in Sassenheim
met hete lucht (zoiets als dat de lak duurder is dan de brief, geloof ik).
Na de vergadering was het tijd voor het programma van de avond:
brouwsoftware.
Terloops werd nog gemeld dat Castle Malting een mooie site heeft met
recepten
(http://www.castlemalting.com/CastleMaltingBeerRecipes.asp?Language
=Dutch) en Fermentis heeft onder het hoofdje Tips and Tricks een enorm
leuk online boekje met info over hun gisten. Zéér de moeite waard.
Afijn, we hadden vier sprekers. Auke begon met Brouwhulp. Nou was ik
er wel bij maar ik vind het lastig om een samenvatting te geven.
Brouwhulp is een heel nuttig programma om je gist te beheren. Het is heel
erg mooi en als je er aan gewend bent rekent het heel soepel.

Fré gaf daarna een uitleg over Brouwvisie. Met dit programma heb je een
goed overzicht van je brouwproces en je resultaten, maar er zitten ook wel
wat overbodige/lastige zaken in: het vraagt/geeft je de mogelijkheid zaken
in te vullen die helemaal niet van belang zijn: iets té gedetailleerd.

Fré aan het werk met Brouwvisie.
Jos heeft een Excelbestand waar alle benodigde informatie op één tabblad
staat. Er zit geen database achter, je moet zelf alles invullen en alle
gewenste zaken worden uitgerekend.
Ook Gerrit heeft een Excelbestand dat hij heeft geladen met berekeningen
die hij ooit van internet heeft geplukt en waarmee verscheidene
berekeningen worden gemaakt. Strakke lay-out. Overzichtelijk.
De Excelbestanden van Jos en Gerrit zullen op de website van de club
worden geplaatst.
Fons
Naschrift: Zowel Brouwvisie als Brouwhulp lenen zich, zij het iets
verschillend, prima voor het, voorafgaand aan het brouwen, doorrekenen
van het recept. De spreadsheets lenen zich meer voor het doorrekenen
van het feitelijke brouwproces achteraf.
(red)

Jos en Gerrit laten helder en duidelijk zien hoe hun spreadsheet werkt.

