
Clubavond 19 mei 2017 
 
Twaalf Tsjettels t.w. Auke, Gerrit, Mark, Jelle, Jan, Hans, Gert, Gep, 
Timo, Fons, Hein en Jos waren op 19 mei naar het knusse Café De Ree 
in Reahûs getogen voor de clubavond met cat. A/B-kampioenschap.  
Voorzitter Auke opende de avond met voorzittershamer en de 
volgende opmerkingen:  
> De studiereis kon vanwege geringe belangstelling niet door gaan. Na 
enige discussie werd vastgesteld dat dit mogelijk kwam door een 
combinatie van programma en prijs. Fons zal hierover met Guus 
overleggen. Auke heeft een KT-vlag en -spandoek besteld om KT 
stands op bv een bierfestival op te leuken. Ook is er een KT facebook 
pagina, mogelijk zelfs twee.  
> Gerrit merkte op dat zijn softwareprogramma, in tegenstelling tot 
hetgeen in de vorige editie van het blad werd vermeld, wel degelijk 
geschikt is voor recept-ontwikkeling. Jos maakte een eendere 
opmerking over zijn programma, waarvan akte. Tot groot enthousiasme 
van alle aanwezigen speelde Gerrit voor Sinterklaas en gaf diverse 
verpakkingen Wyeast gist en gistvoeding en hop weg die hij in zijn 
brouwerij “over” heeft.  
> Hein geeft geen brouwcursussen (meer). 
> Mark verwacht gezinsuitbreiding in oktober hetgeen overigens de 
clubavond(en) in De Ree niet in de weg lijkt te staan. 
> Jan heeft zijn zolder opgeruimd en een grote hoeveelheid oude 
(club)bladen van LABO, ’t Wort Wat, enz. beschikbaar voor de 
liefhebber op basis van alles of niks. Indien geen belangstelling gaat het 
richting papiercontainer. Hein neemt de archiefdoos mee naar huis. 
> Hans noemt met trots dat het BKG nu 4 keurmeesters uit KT-
gelederen heeft t.w. Timo, Auke, Gerard en Hans. Zoals bekend is Tim 
(nr 5!) helaas naar elders verhuisd. De keuring van de inzendingen voor 
het aanstaande ONK heeft plaatsgehad. Er waren 433 te keuren bieren, 
waarmee het maximum van 550 dus niet is gehaald. Zie ONK in Goes 
op 10 juni a.s. 
> Jan is met Fons op 13 mei naar de Brand wedstrijd geweest die in 
Den Haag werd georganiseerd. Geen van beiden vielen met hun 
Session bier in de prijzen; de 1e prijs werd door Jeroen Free in de wacht 
gesleept.  



> Fons vertelde over zijn avontuur met een 100 % caramout brouwsel 
waar zowat alles vastliep wat vast kan lopen (roerwerk, klaren, 
wortkoeler).  
> Hein heeft een buurman die een nieuwe brouwinstallatie heeft 
aangeschaft en daarmee een wonderlijk brouwsel geproduceerde van 
100% aroma mout. 
> Jos memoreerde dat het bestuur de aanstaande club BBQ heeft 
verplaatst van 17 naar 24 juni. Het is de bedoeling dat er dan ook paling 
wordt gerookt.  
> Verder was er enige discussie over de vraag of het relatief grote aantal 
professionele brouwers en keurmeesters binnen de vereniging eventuele 
nieuwe leden zou afschrikken. En de wisseltrofee is foetsie. Tim heeft 
de KT inmiddels verlaten, zou de trofee aan een KT lid hebben 
overhandigd, maar wie-o-wie was dat? 
 
Na de rondvraag was het tijd voor het clubkampioenschap voor bieren 
categorie A/B. Hiervoor waren 19 zeer diverse bieren ingeleverd, die 
door 3 groepjes, elk onder leiding van een echte (!) keurmeester werden 
gekeurd, het geheel als gebruikelijk vlekkeloos in goede banen geleid 
door Gerrit.  

 
Drie keurmeesters aan 3 tafels: Timo, Hans en Auke 

Zes bieren gingen door naar de 2e ronde, en uiteindelijk bleek Auke’s 
Session IPA de trotse kampioen te zijn. 



De resultaten: 

 Naam Bier Score Naar 2e  
ronde 

Eind 

1 Jelle IPA 79   

2 Jaap Blond 76 Ja  

3 Jaap Meibock 80 Ja  

4 Jan Session Saison 80 Ja  

5 Guus Weizen 76   

6 Hein Wit 57   

7 Jan Kuit 73   

8 Jelle Bitter 75   

9 Gert Wit 68   

10 Gert Dubbel 66   

11 Guus Anchorsteam 51   

12 Timo Vienna 72   

13 Fons Milk stout 67   

14 Fons Weizen 44   

15 Gep Belg. Wit 79 Ja 3 

16 Hein Pils 53   

17 Auke Irish Red 79 Ja 2 

18 Auke Session IPA 86 Ja 1 

19 Jan Session IPA 57   

 

 
Auke: Proficiat!  


