
Clubavond 10 mei 2019  
Clubkampioenschap A&B bieren 

 
Op deze mooie zonnige meiavond waren 13 leden present. Best wel 
een goede opkomst, want bij dit mooie weer krijgt iedereen al wel de 
zomerkriebels en ontstaan er andere prioriteiten dan op een clubavond 
aantreden. De zaal leek eerst dan ook angstig leeg te blijven. 
 

 
 
Maar goed, toen iedereen present was kon de voorzitter de vergadering 
toch openen. 
Een ronde langs de tafel levert de volgende wetenswaardigheden op: 
Gerrit: heeft een bezoekje afgelegd bij oud-lid Johan Cnossen, ter 
ondersteuning na het overlijden van diens echtgenote. Johan brouwt al 
een hele tijd niet meer en heeft niet meer gebruikte brouwspullen aan 
Gerrit meegegeven om te verdelen onder geïnteresseerden op de club. 
Het gaat o.a. om een 50 liter RVS vat, enkele PVC vaatjes, en nog zo 
wat. Het idee werd geopperd om wat meegenomen wordt te betalen in 
bier (? Dit idee werd niet concreet uitgewerkt). 
Verder meldt Gerrit dat hij in de komende week in zijn brouwerij te 
Aldtsjerk een nieuwe vullijn van Italiaanse makelij in gebruik gaat 
nemen. 
Jan meldt dat de redactie van “De Koperen Tsjettel” in zijn nieuwe 
samenstelling inmiddels een eerste vruchtbare vergadering heeft gehad. 
Mark vult hier op aan, met een uitleg van het idee om het voor leden 
die zich niet zo met de pen vertrouwen gemakkelijker te maken 
bijdragen aan ons blad te leveren. Het plan is om een canvas/sjabloon 



te gaan maken wat een hulpmiddel kan zijn bij het op papier zetten van 
een verhaal. De redactie komt nog met nadere uitleg. 
Guus: heeft de doosjes met bier van brouwerij van den Broek mee naar 
de clubavond genomen. Hier was nogal wat verwarring over ontstaan. 
Jan neemt ze mee en inventariseert en verdeelt deze kostbaarheden. 
Hans: heeft een leuke april-excursie gehad. Alhoewel hij minder 
enthousiast was over het gebodene bij Baxbier te Groningen. 
Op het Groninger bierfestival te Groningen heeft Hans een avondje 
staan tappen in de stand van Gerrit. 
Floris heeft het BBA (clubrecept; Bruin Belgisch Abdijbier) voor een 
tweede keer gebrouwen en nu met de Belgian Ardennes (Wyeast 3522) 
vergist. Bottelen bij SG 1018 leverde spuiters op. Alles dus maar 
opnieuw gebotteld. 
Verder kan Floris het goede nieuws melden, dat de nieuwe website, in 
WordPress gebouwd, zo goed als af is. Alleen moeten er nog foto’s 
geplaatst worden. Belangrijk: er wordt nog wel een moderator 
gezocht!! Floris’ insteek was om de website te bouwen en niet het 
volledige beheer over de afgebouwde site op zich te nemen. Een 
oproep aan de leden dus.  
Jos maakt een groot compliment aan Guus voor het organiseren van 
een boeiende excursie in mei. Het was leuk en zeer gevarieerd. 
Uit de vergadering komt nog wel de aanvulling, dat het schema ietwat 
aan de krappe kant was. Het bezoek aan brouwerij van den Broek was 
wat kort. Mogelijk in het vervolg uitzien naar een bezoek aan twee 
brouwerijen i.p.v. drie? 
Jos heeft het amateurbrouwen weer opgepakt. Hij heeft zijn kleine 
hobby installatie binnen de muren van zijn Ambachtelijke Vechtdal 
Brouwerij geplaatst maar is op dit punt dus toch (weer) een amateur. 
Auke: voor het OFK wat 25 mei te Grouw zou gaan plaatsvinden 
hebben zich 5 personen met 11 inzendingen in 4 categorieën 
aangemeld. Te weinig dus om het doorgang te laten vinden. Jammer 
voor de inzenders, maar er wordt aan nazorg gedaan: niet-leden van de 
club mogen op de bewuste dag te Grouw hun bieren laten keuren en ze 
mogen de clubavonden een aantal keren gratis bezoeken. Volgend jaar 
wordt er weer een poging gedaan om het OFK van de grond te krijgen. 
Op de september avond kan misschien een datum geprikt worden. Een 
suggestie van Hans is om het misschien in januari/februari te houden 



of samen te laten vallen met het PINT Lentebierfestival (meestal in 
maart). Het bestuur gaat met deze ideeën aan de slag. 
 Na deze rondgang langs de leden was het zover dat de tafels 
verschoven konden worden voor de keuring van de categorie A en B 
bieren. 

 
Keurmeester Timo heeft het licht gezien  

Het aantal inzendingen was niet groot maar de variatie aan bieren des te 
meer. Niet alles stond in het BKG boekje. Wat te denken van 
Broodbier, Piwo Grodziskie of Creamale? 
De uitslag zag er aan het eind van de avond zo uit: 
 

Inzender Naam bier 
Punten     
1e ronde 

Finale 
klassering 

Timo Reinink APA 80 2e plaats 

Joop Bakker Witbier 68  

Jos Verlaak Broodbier 64  

Jos Verlaak Session Saison 69 4e plaats 

Jan Sikkens Piwo Grodziskie 66  

Jan Sikkens Brett. Blond 72 1e plaats 

Tjipke van Gosliga Creamale 70 3e plaats 

Tjipke van Gosliga Pils 66  

Auke van Veen APA 68  

 



 
Het fenomeen deed zich ook hier weer voor, dat het aantal punten in 
de eerste ronde niet volledig overeenkwam met de uitslag in de finale 
ronde.  
De laatste beoordeling is toch meer een subjectieve beoordeling op 
smaak, geur en complexiteit, en niet zozeer gericht op het toekennen 
van punten volgens de BKG richtlijnen. 
Het blijft een jurysport. 

 
De finaletafel 

 
Maar goed: uw redacteur is uiteraard wel tevreden met de einduitslag. 
 

 
             Jan S. 


