
Verslag vergadering 11 mei ‘18 
 
We waren met een klein clubje neergestreken bij Gerrit in de brouwerij: 
Auke, Hans, Jan, Jan, Jaap, Tjibbe, Thijs, Floris, Timo, Gerrit en Fons. 
Er waren geen mededelingen, er werden geen activiteiten gemeld dus 
we gingen meteen maar naar de rondvraag. 

• Gerrit meldt dat de studiereis heel geslaagd was, 

• Hans bespreekt enkele bieren die bij de studiereis zijn geproefd, 
althans de bieren die hij aangeboden heeft gekregen als chauffeur, 

• Jan P meldt dat Floris en hij naar de Wolkom-lezing in het 
provinciehuis in Leeuwarden zijn geweest. (Wolkom lezingen iedere 
3e donderdag van de maand, deze keer door de heer Warner Banga, 
auteur met belangstelling van de lokale geschiedenis van Dokkum. 
Zijn boek “Bierbrouwen in Dokkum” wordt in juni uitgebracht) 
Eventueel wil Banga wel een lezing geven voor ons. 

• Jaap: gisteren Weizen 35 liter in een vat van 50 liter gemaakt met M-
20 gist (10 g/zakje, goed voor 23 liter. Hij had 3 zakjes toegevoegd 
en het schuim spoot eruit.) 

• Jan S.: koop geen Brand Session IPA: flauw bier. (JWS: toch fijn dat 
ik in de redactie zit. Kan ik dit mooi nog wat nuanceren: de Brand 
session IPA is een weinig bittere, weinig hoppige, doordrinker. 
Ongetwijfeld door de brouwer zo bedoeld, maar het bier heeft voor 
de liefhebber van speciaalbieren heel weinig te bieden. Blind 
proevend zou ik het geen IPA durven noemen) 

• Thijs: er is een session IPA aanwezig, maar dan eentje die wél 
geslaagd is (een eigen brouwsel). Ook Thijs spreekt zijn waardering 
uit voor de studiereis. 

• Gerrit meldt dat Laboratus uit Duitsland goede gist heeft (voor de 
kleine professionele brouwer een aanrader; zie ook 
www.laboratus.de). 

• Fons: gisting gaat niet altijd goed bij hem. Met korrelgist beter 
resultaat dan met Wyeast. Gerrit meldt dat er in korrelgist vaak wilde 
gisten zitten die spuiters veroorzaken (contaminatie met Belle Saison 
gistcellen, deze gaan lang door met hun vergisting), Wyeast heeft dat 
minder. Voor abdijbieren kun je altijd Westmalle opkweken: die 
heeft geen bottelgist. 



• Auke meldt dat de BBQ wordt gehouden bij hem thuis, Tolhuisweg 
31 in Heerenveen om 9 juni. Alleen bier meenemen, aanmelden via 
de mail en € 12,50 overmaken. 

Vervolgens de wedstrijd. Er werden 20 bieren ingeleverd met het 
volgende resultaat (Gerrit heeft alles nauwkeurig bijgehouden, waarvoor 
dank).  
              Fons 

 
Tja, en dan moet ik hier toch wat aan toevoegen. Fons vergeet voor het 
gemak even, dat hij op deze 11e mei, zijn laatste clubavond voordat hij 
naar Brabant vertrekt, door het bestuur in het zonnetje werd gezet. Als 
dank voor zijn jarenlange inzet, onder andere in de redactie, werd hem 
een “eremedaille” omgehangen. En ontving hij uit handen van de 
voorzitter een oorkonde. 

 

  
Een oorkonde en een “goede fles” Fons bedankt de club 



 

 

 
Traditiegetrouw regelde Gerrit bij de wedstrijd de inname van de bieren 
en het uitserveren langs de drie keuringstafels. Hierbij slaagt hij er iedere 
keer wonderwel in om leden niet hun eigen inzendingen te laten keuren. 
Op het laatst, in de finalekeuring met name, lukt dit niet helemaal, maar 
dat is begrijpelijk. 

 
Aan de finaletafel werden van elke tafel de twee beste bieren her 
beoordeeld en vergeleken (de punten in de eerste ronde tellen dan hier 
niet meer mee). Het niveau van de bieren werd als “hoog” 
gekwalificeerd. Behalve onze keurmeesters Timo, Hans en Auke mocht 
ook introducé Thijs (Sikkens) mee keuren. Dit werd erg door hem 
gewaardeerd. 



 
De uitslag van de A en B wedstrijd 11 mei 2018: 

   1e ronde Pnt. 1e ronde 2e ronde 

1 Timo APA 3 78  

2 Auke bitter blond 6 80 1e 
3 Auke Stout  75  

4 Jaap Meibock  73  

5 Wilmer Gose 4 * 2e 

6 Wilmer Blond  *  

7 Fons Brugse Tripel  67  

8 Jaap Blond  70  

9 Fons Dortmunder strong  62  

10 Jaap Pale Ale  69  

11 Gep Saison 1 77  

12 Jan S. Brett blond hout  64  

13 Gep Pilsner  65  

14 Jan S. Session APA  62  

15 Jan S. Gose 2 82 3e 

16 Floris IPA  65  

17 Jan S. Session IPA  73  

18 Gep Belgisch wit 5 82  

19 Jan S. Brett Blond  76  

20 Tjipke   *  

*     :  Deze gegevens waren niet meer te achterhalen 

 
De gelukkige winnaar (inmiddels voor de derde keer op rij!) 

                          Jan S 


