Nee, het was diep teleurstellend. Er viel helemaal niets aan te beleven,
terwijl de verwachtingen hoog gespannen waren. Het journaal had het
er zelfs over. Ik bedoel natuurlijk de maansverduistering, waarvan het
hoogtepunt samenviel met de aanvang van onze eerste bijeenkomst in
het nieuwe jaar. Dit was wat er over het dak van café De Ree van te

We zullen moeten wachten tot 7 september 2025, dan is het ’s avonds
rond een uur of acht beter te zien. Geduld dus.
Nee, dan was het binnen een stuk gezelliger.
Voorzitter Auke opende even na achten de vergadering in de
aanwezigheid van 14 clubleden en introducé Jordi (de achternaam ben
ik even kwijt), die met Bram brouwt sinds een jaar of vier.
Gewoontegetrouw werd begonnen met de rondvraag:
Jan S meldt dat de onlangs verhuisde Johan Cnossen, oud-lid van onze
club en jarenlang redactielid bij monde van zijn dochter heeft laten
weten zijn lidmaatschap (donateurschap) te willen beëindigen. Deze
informatie is doorgespeeld aan onze secretaris Jos.
Gerrit meldt dat hij onlangs de meest gedenkwaardige vraag uit zijn
brouwerscarrière kreeg: Kort samengevat komt het hier op neer, dat het
hobbyvarken van ene Jelmer een roes moet gaan krijgen voor
behandeling door een varkenspedicure. De vorige roes die door de
dierenarts werd gegeven leidde tot het overlijden van het varken, en
literatuuronderzoek op het internet leerde dat biergist(-slurry) even
goed of zelfs beter en in ieder geval veiliger voor deze narcose gebruikt
zou kunnen worden. Gerrit heeft zich bereid verklaard om een
emmertje slurry ter beschikking te stellen. Wordt vervolgd.
Bram vertelt dat hij pas is verhuisd, wat hem in ieder geval leerde dat
brouwen ontzettend veel “zooi” met zich meebrengt. Mensen die niet
brouwen hebben een verhuiswagen minder nodig.
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Jordi stelt zich kort voor. Hij heeft dus al een paar jaren brouwervaring.
Dieuwertje heeft de cider waar ze de vorige keer over vertelde
meegenomen om te proeven. Met een flinke suikergift en navenant
hoog alcoholpercentage noemt ze het trouwens liever appelchampagne. De beoordeling viel gunstiger uit dan ze had gedacht. Bij
het uitschenken kwam er wel ruim gist mee, wat dan weer niet gunstig
werkte.
Tjipke vertelt dat zijn winterbier wat de vorige maand nog “blupte”, dit
nog steeds doet. Het SG zit ondertussen op 998 (komend van1073).
Deze gaat dus eindigen in de buurt van de 11% abv.
Jaap zoekt inleveradressen voor het BFK. Bram meldt zich aan, evenals
Jan S, en mogelijk kan Drachten nog bijdragen. Jaap gaat de Drachtsters
benaderen.
Gert heeft een poging gewaagd een bier van spontane gisting te
brouwen. Terwijl zijn wort buiten stond, klaar om ingezaaid te worden,
begon het echter te regenen. Het is een verrassing wat de uitkomst gaat
zijn. (Aanvulling: ondergetekende heeft vorig jaar in dit blad verslag
gedaan van zijn wilde experiment. De vergisting heeft ruim een jaar
geduurd en het resultaat is, zullen we zeggen, nog niet echt geweldig)
Jan P heeft de flesjes clubbier die Floris de vorige keer mee had
genomen voor Peter Witsmeer, voor de steun bij de bouw van onze
website, weer mee terug gebracht. Peter vond het niet gepast om dit in
ontvangst te nemen. Jammer, want we gunden hem wel een
aardigheidje van de club waar hij zoveel werk voor heeft verzet.
Harry meldt het clubbier gebrouwen te hebben, maar de volgende twee
keer is hij door zijn werkzaamheden afwezig. Zijn bijdrage zal door
iemand anders meegenomen worden.
Jos heeft middels een brouwworkshop voor belangstellenden in De
Ambachtelijke Vechtdalbrouwerij ook het clubbier “Boerenblondje”
gebrouwen en in twee batches gesplitst: één met een S-33 gist en één
met de Be-134 gist. Het zijn twee totaal verschillende bieren geworden.
Uiteraard geldt alleen de Be-134 als inzending in maart.
Hij heeft een belangrijke mededeling: nog niet iedereen heeft de
clubcontributie voor het komende jaar betaald. Hij verzoekt diegenen
op wie dit van toepassing is dit alsnog te gaan doen.
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Hij is van zijn vakantie gelukkig, anders dan oorspronkelijk
gepland, wel in februari terug om de uitwerking voor het
ONK kloonbier 2020 (cat. “E”) te presenteren, in dit geval
het IJ-wit, een witbier van 6,5% abv van brouwerij ’t IJ te
Amsterdam.
Overigens is de datum van het ONK 2020 verschoven
naar het schijnt. Uw redacteur kon bij het naspeuren deze
informatie niet bevestigd krijgen. De website
https://www.onkbrouwen.nl/inschrijven geeft nog de tekst van
2019.
(correctie: zie pagina 3!)
Auke heeft ook het clubbier gebotteld. Start SG 1058, eind
SG 1006. Hij meldt alvast de volgende keer een introducé
mee te nemen.
Gerrit heeft vanuit zijn brouwerij een aantal nieuwe
ongebruikte flesjes (BMR, Steinie en longnecks) die tegen geringe
betaling aangeschaft kunnen worden. Hij gaat overigens binnenkort ook
op stenen kruiken uitvullen.
De voorzitter meldt vervolgens nog, dat het Lentebierenfestival in de
Harmonie te Leeuwarden, wat gepland staat op zaterdag 14 maart 2020,
gewoon doorgaat. PINT Noord bestaat niet meer maar de organisatie
wordt wel door
PINT gedaan en
Jos Walstra blijft
vooralsnog
aanspreekpersoon.
Daarna kwamen
we
aan
het
programma
onderdeel wat de
vorige keer nier
door kon gaan,
namelijk
de
presentatie door
Tjipke van zijn
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