
Clubavond 13 Oktober 2017 
 
Café De Ree was op de avond van 13 oktober gewijd aan bockbier en 
redelijk gevuld met 13 leden t.w. Gert, Auke, Timo, Harry, Guus, Fons, 
Gep, Mark, Hans, Hilde, Gerrit, Jaap en Tjipke. En er waren drie 
geïnteresseerde hobbybrouwers genaamd Hans, Janco en Gofferd 
namens de Boesdoek-brouwers, een brouwersgezelschap van vijf man.  
 

 
 

Bij monde van voorzitter Auke werden een aantal mededelingen gedaan 
die hier en daar door anderen werden aangevuld: 

• Jos heeft zijn enkel gebroken en nu een goed excuus om zijn 
verhuizing integraal uit te besteden aan vrienden en familie. Jos, 
namens de club: sterkte en beterschap! 

• Vanaf 1 januari wordt de contributie naar € 65 per jaar 
verhoogd om een dreigend financieel debacle af te wenden. 

• Brainstormen over het cash tekort leverde uit de losse pols 
suggesties op als het organiseren van brouwcursussen, verkopen 
van bier vanuit een door de club samen te stellen recept, enz.  

• De clubavond van 18 mei 2018 wordt gehouden in Admiraals 
brouwerij vanwege verbouwing van café De Ree.  

• De club zoekt een penningmeester als opvolger van Gerrit. 



• De club-BBQ in 2018 is op 9 juni en wel bij Auke thuis. 

• De activiteiten commissie is overleden; per activiteit zal nu een 
team worden geformeerd. 

• Guus en Fons organiseren de studiedag van 2018 in Brabant 
waarop een drietal brouwerijen worden bezocht, mogelijk in 
Gorinchem, Breda en Den Bosch. We kijken er nu al naar uit! 

• Het ONK 2018 wordt door Triple W georganiseerd. Onbekend 
is nog wat het kloonbier wordt. 

• Het bier van Bierfestival Groningen is ondergistend Schwartz. 

• DKT levert het recept voor het bier dat tijdens het bierdiner 
aan de vooravond van dit festival, wordt geserveerd. 

• Het programma voor de clubavond van 12 januari is niet 
duidelijk, zie het vertrek van Tim. 

•  
De rondvraag leverde het volgende op: 

• Mark en Lisette verwachten zeer binnenkort hun 2e kind. 
Spannend! 

• Hilde heeft haar eerste brouwsel gemaakt, met eigen spullen en 
zonder bemoeienis van pa. 

• Wat is de kortingscode voor DKT leden bij van der Kooy? 

• Harry heeft het recept van Grande Prestige (Hertog Jan). 

• Guus is druk met zijn culturele-hoofdstad-bier.  

• Het rekenprogramma van Gerrit staat op de website, al is dit 
een verouderde versie. 

• Fons doet een proef om met een refractometer de dichtheid 
van 4 brouwsels van 2,5 – 5,0 – 7,5 en 10% te bepalen. 

• Gerrit geeft een exposé van zijn monnikenwerk om alle edities 
van het clubblad, zelfs de allereerste, bij Microsoft in de Cloud 
te zetten. Hulde! Geïnteresseerden sturen Gerrit een mail en 
krijgen dan toegang. 

• Gerrit heeft ook uitgezocht welke leden in de prijzen zijn 
gevallen bij clubkampioenschappen. Uit het overzicht komt Jos 
als koploper tevoorschijn, met Jan Sikkens en Jan de Waal op 
plaats 2 en 3.  

 



 
 
De rest van de avond was gewijd aan bo(c)kbier, onder de bezielende 
leiding van Hans die 15 verschillende bieren had gescoord zoals 
Ossebock, Amstelbok, Texels Bok, Kâld Kletske Wâld Bok, 
Bokkepruik, enz., enz. Alles werd door Hans van deskundig 
commentaar voorzien en door de aanwezigen geproefd. Uiteenlopende 
meningen konden worden opgetekend zoals: “waterig”, “die was 
vroeger beter”, “daar zit rookmout in” (dat er dan niet in bleek te zitten..),  
kortom er ontstond een steeds 
levendigere discussie naarmate de avond 
vorderde en het aantal geopende flesjes 
toenam. Hoezeer het fenomeen bokbier 
in de loop der jaren in Nederland in 
populariteit is toegenomen, kan worden 
nagelezen in de door Gerrit gratis 
uitgereikte Bokbierkrant. Wat nu 
uiteindelijk door de aanwezige Tsjettels 
als beste bokbier werd bestempeld, is mij 
ontgaan maar het was hoe dan ook een 
inspirerende avond.     
                                           
                                                        Gep 
 

 

 

 


