Notulen Clubavond 8 september 2017
We waren met 13 man in Reahûs (Auke, Gerrit, Floris, Mark, Timo,
Guus, Hans, Gep, Jan S., Gert, Wilmer, Jan P. Fons). Auke opende om
20.17 u de vergadering en hij stond eerst stil bij het overlijden van
Sytze. Gerrit vertelde dat er een brouwerij in Dokkum komt met de
naam Kâld Kletske (1000 l). Drie ondernemers hebben de handen
ineengeslagen. Er is een gebouw gekocht en de brouwerij in principe
ook. Sytze heeft dit allemaal nog meegekregen.
Programma:
• In oktober het bokbier. Waarschijnlijk wordt bokbier geleverd vóór
onze vergadering dus dat moet goed komen.
• In november kloonbier.
• In december de clubkampioenschappen C- en D-klasse
• Januari: brouwhuisrendement (Tim wordt gevraagd; Jan S. neemt
contact op).
• Februari: algemene ledenvergadering
• Maart: vorderingen met betrekking tot de Vechtdal-brouwerij.
• April: excursie. Er wordt kort stilgestaan bij het afstel van de
studiereis van afgelopen jaar en daarvoor werd een aantal oorzaken
genoemd. Het programma was misschien wat laat bekend,
sommigen gaven aan dat de kosten hoog waren. Guus legde uit dat
Grolsch heel laat afbelde en dat hij er uiteindelijk alleen voor stond.
Guus gaf aan dat hij geen activiteitencommissie is (in zijn eentje)
maar wel een excursiecommissie. Er wordt een aantal voorstellen
gelanceerd voor 2018: Groningen (Guus), Bodegraven/Utrecht
(Hans), Brabant (Fons). Fons meldt zich aan om Guus te helpen met
de organisatie. De kosten zijn al gauw € 200 voor een bus (huur +
brandstof) en € 7 – 10 pp voor een brouwerij. 8 man per bus en 3
brouwerijen is dus € 50. Lager kom je haast niet.
• Mei; Mark gaat verbouwen en dat zou in mei kunnen beginnen, dus
misschien moeten we die maand uitwijken. Er werd een voorstel
gelanceerd om naast de wedstrijd A/B klasse + kloonbier het thema
“hout” te nemen: wie wil maakt bier met/op hout en dat gaan we
proeven/bespreken.

Hans stelde voor om Berry eens uit te nodigen om een lezing te houden
over brouwerij-installaties (of we gaan er in een studiereis naar toe.
Gerrit heeft van Berry een kortingscode voor CLUBLEDEN gekregen.
Komt op website/via persoonlijke mail van Gerrit/Jos.
Rondvraag
▪ Timo meldt dat bier proeven in
spelvorm goed mogelijk is en
Wilmer
gaat
een
spel
ontwikkelen/ uitproberen bij een
proeverij in Drachten (16-9?).
Hij heeft Arvid Bergström
uitgenodigd en die schijnt vooral
goed te zijn in bier/spijscombinaties.
▪ Jan S. meldt dat Jos naar een
tijdelijk adres is verhuisd. Zijn vorig adres moet uit blad en website
(en op de website moet ook dat Auke voorzitter is)
▪ Verder meldt Jan dat hij naar het ONK in Goes is geweest. De
verandering was dat per type de variatie hout of Brett of rook mocht
worden opgevoerd en volgens Hans volgend jaar wellicht ook hop..
▪ Hans meldt dat hij maandag gaat deelnemen (met zijn dochter) aan
een Stibon cursus (opleiding tot bier sommelier). Bij de Martinus
brouwerij in Groningen. Hans wil het ondergaan. Hij had zich ook
opgegeven voor een BJCP-cursus (Beer Judge Certification
Program) keurmeester in Hamburg maar die ging niet door.
▪ Mark meldt ten slotte dat in het horecablad een bierkaart staat en dat
de Dokwerker van Brouwdok daar als lekkerste bier uitkwam van de
drie noordelijke provinciën. Hoezee.
Dat was het zo wel.
Fons

