
Barbecue De Koperen Tsjettel; 9 juni 2018 
 
“De thuisblijvers hadden weer eens ongelijk”. Deze openingszin heb ik 
onder de knop zitten bij het schrijven van een verslag over 
clubactiviteiten van DKT. Ik heb het bij de aanwezigen afgecheckt, 
maar ik mocht hem er weer ingooien, vond men. 
Onze jaarlijkse feestelijke afsluiting vond dit jaar in Heerenveen plaats 
in de tuin van onze voorzitter. En alhoewel het gezelschap bescheiden 
van omvang was (13 man/vrouw, inclusief “aanhang”) was het een zeer 
geanimeerd gebeuren. Enkele leden hadden laten weten niet te 
(kunnen) komen. Onze secretaris Jos was verhinderd, evenals Hans en 
Hilde Warning, en Gerrit moest node zijn echtgenote thuis laten met 
een klein gezondheidsongemakje. 
Voor Fons was dit de laatste clubactiviteit waarbij hij aanwezig kon zijn, 
gezien zijn op handen zijnde verhuizing naar Brabant. Zijn inbreng als 
redactielid en zijn scherpe discussies op de clubavonden gaan we 
missen, maar zo gaan de zaken nu eenmaal. 
Vanaf 4 uur druppelde het gezelschap binnen. Timo was zelfs helemaal 
op de fiets komen aanrijden, evenals Gep en Marijke. (Chapeau!) 
De weersomstandigheden waren ideaal: een behaaglijke temperatuur, 
mooi droog weer, dus met zijn allen lekker in de tuin onder de parasol, 
en diegenen die elkaar nog niet kenden, konden onder het genot van 
een kopje koffie, of toch maar alvast een biertje, kennismaken en een 
praatje aanknopen. 

 
Al vrij snel werden de bokken en de geiten van elkaar gescheiden. Auke 
bleek in de garage, die zich twee meter verderop bevond, naast zijn 



brouwinstallatie een imposante tapinstallatie te hebben. Een batterij van 
vijf tapkranen op een tapzuil boven een professioneel lekblad met 
onderkast. Op het moment van de BBQ waren er twee kranen in 
functie: een tripel, en, zoals Auke het noemde, een milde IPA. U 
begrijpt het: al vrij snel verzamelde een deel van het manvolk zich in de 
garage rondom de apparatuur en het bier, en zaten de dames gezellig op 
het terras met een glaasje in de hand. (Ik kan het niet vaak genoeg 
zeggen: Ken uw klassieken! In 1980 had de Engelse zanger Jona Lewie 
een hit met het lied “You’ll always find me in the kitchen at parties”. 
Deze man snapt het. Maar dit terzijde.) 

De tapinstallatie 
Het vlaggenschip van de 
mancave van Auke. Naar 
ik begreep alles via 
Marktplaats, 2e hands, 
etc, maar wat een fraai 
geheel. Alle fustjes 
voorzien van drukmeting, 
zodat er per kraan is in te 
stellen hoe de uitstroom is.  

Een ieder was verzocht om wat lekkere biertjes mee te nemen, en Auke 
zelf verzorgde de salades, het vlees en wat er zo meer bij een barbecue 
komt kijken. Nu heeft hij daar voor doorgeleerd, en dat was te merken: 
van alles was er ruim voldoende en de kwaliteit van het gebodene was 
voortreffelijk. En de bereiding van het vlees was ook professioneel; het  
barbecue apparaat wat Auke en Saskia bezitten is een echte 
buitenkeuken. Een Jamie Oliver, wel te verstaan.  
Voor wat betreft de biertjes was er voldoende kwaliteit. Op de tap van 
Auke een voortreffelijke tripel en een “milde” (session?) IPA. Uiteraard 
was op verzoek ook leverbaar de winnaar van het afgelopen 
clubkampioenschap, de bitter blond. Fons trakteerde op een doosje 
LF2018 bier. Zie ook ons clubblad van maart 2017. Het bier wat door 
studenten van, wat ik nog maar zo noem, het Van Hall was gebrouwen 
in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 en bij ons op 
de club is gekeurd, is na enkele modificaties bij Admiraals Brouwerij te 
Aldtsjerk gebrouwen. Een prima tarwebier, goed doordrinkbaar. Verder 
was er van ondergetekende een session IPA en een session saison. De 



markt voor lichte IPA’s is kennelijk wat verzadigd, want dit bier werd 
niet aangesproken. De “Saission” vond wel afnemers. Nu heb ik niet 
alles onthouden, maar ik heb nog wel een vrij jonge Brettanomyces 
blond van Gert getest: prima, maar nog te jong om een goed oordeel te 
kunnen vellen. Mijn tip was: zet het kratje onderaan de stapel en 
probeer hem even te vergeten. Eens zien of hij de volgende BBQ haalt.  
Nadat de magen gevuld waren, en de meesten huiswaarts waren 
gekeerd (Gert had pech: die moest nog naar een tweede feestje deze 
avond) hebben ondergetekende, zijn echtgenote, Fons, Auke en Saskia 
nog even genoeglijk achter in de tuin onder een afdakje van de 
avondzon zitten genieten. Het was een geslaagd avondje. 
Auke gaf al tussen neus en lippen aan, dat het volgend jaar wel weer op 
deze wijze geregeld kon worden. Maar misschien zijn er ook andere 
clubleden die hierin eens een rol willen spelen. De afsluiting van het 
seizoen is ook al eens (of vaker? Dit weet ik niet meer zo goed) bij 
Hans Warning thuis geweest. Bolsward is al eens aangedaan, vorig jaar 
was het palingroken in Aldtsjerk en we hebben al eens rond de rook 
oven gezeten bij Gep thuis. Denk er eens over na. 
In ieder geval is het na deze laatste clubactiviteit van het seizoen weer 
even pauze geweest. Met nog wel een paar grote brouwwedstrijden in 
het verschiet, maar ten tijde van dit schrijven is daar nog niets over 
bekend. Als u dit leest is het september, en weten we weer meer. 

De brouwinstallatie: 

 
Zo bescheiden als de man is, zo imposant is zijn brouwinstallatie. Deze 
HERMS installatie is door Auke al beschreven in het clubblad van 



maart 2014 (te vinden op onze website), maar ondertussen uitgebreid 
met de nodige elektronica. Een kerntaak is in de schakelkast weggelegd 
voor een Arduino minicomputer, die e.e.a. aanstuurt. Overigens zit 
onderaan in de schakelkast een vijftal switches waarmee ook alles nog 
handmatig kan worden geregeld. 

 
 

 
 

 
Fruit en bier: 

vitamine C en vitamine B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Timo en Marijke bespreken het 
gebodene op de “Jamie Oliver” 

             Jan S. 


