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Verslag clubavond 11 september 2020 
 
Eindelijk konden we weer een clubavond organiseren in coronatijd. De 
laatste keer dat we elkaar zagen was in februari; meer dan een half jaar 
terug. De avond die we beleefden was weer prettig alsof we elkaar 
gisteren voor het laatst zagen: rondvraag, thema en gezellig nakletsen 
over bier en andere belangrijke zaken. Jammer alleen dat niet iedereen 
kon komen. 
Voordat we begonnen vertelde Mark als kroegbaas de regels en 
afspraken. Mark had alles prima georganiseerd van speciale zijingang tot 
desinfectiemiddel en persoonlijk proefglas. 
We waren met ons tienen en zaten aan twee grote tafels. 

 
Met respect voor de door corona noodzakelijk geworden beperkingen 

 kun je dus met een klein gezelschap dus nog prima vergaderen. 

De voorzitter deed kort verslag van de bestuursvergadering en begon 
vervolgens  met de rondvraag. Dit was weer een leuk onderdeel, want 
er werd veel verteld, gevraagd en uitgewisseld. 
De belangrijkste zaken waren: 
Auke vertelt dat Gep van plan is  aan het eind van het jaar zijn 
lidmaatschap op te zeggen. Dit vinden we erg jammer, want hij was op 
veel vlakken betrokken bij de club en bracht veel kennis en ideeën in. 
Ons jubileum jaar is  2022. ( KvK oprichtingsdatum 01-01-1997) Bram 
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en Mark willen de voorbereiding van de organisatie op zich nemen. 
In januari is de avond over houtrijping. Fons komt ook en doet mee in 
de presentatie.  
In maart is weer de clubbieravond. Gerrit heeft al weer wat voorbereid; 
dit komt dus helemaal goed. (zie de aankondiging in de oktober 
nieuwsbrief, en in deze editie). 
In april gaan we op studiereis. We zijn vastbesloten om er een dag van 
te maken die past bij de tijd . Het liefst borduren we voort op Gerrits 
ideeën van vorig jaar. 
De rondvraag 
Jan vertelt over zijn aankoop van Crystal Oatmealmout. Deze mout is 
erg populair in de USA voor bijv  IPA’s . Heb je interesse voor deze 
mout dan kun je het bij hem kopen. 
Timo vroeg over afkoelen van het wort. In deze periode van het jaar 
lukt dit eigenlijk niet om tot 20 graden te komen. Hij kwam tot 25  De 
koelkast is dan handig voor extra afkoeling. De vraag is dan of het 
slecht is voor de wort of gist om het zo te doen. Dit blijkt niet zo te zijn 
volgens ons. 
Jos vertelt over dat de verkoop van bieren uit zijn brouwerij goed loopt 
ondanks afzeggingen in de begintijd van covid-19. Via streekmarkten 
vond hij nieuwe afzetmarkten. 
Daarnaast vertelde hij over het “nieuwe” graan  tritordeum: een 
combinatie van gerst en tarwe; het was cereal of the year 2018. Het 
geeft een aangenaam zacht bier. Gert maakt de laatste tijd wat minder 
bier en wat vaker kaas. Vaak lukt het en soms niet. Het is net 
bierbrouwen. 
Gerrit laat twee identieke tripels  proeven waarbij in eentje een 
hopburst van hopextract is toegevoegd als vervanging van drooghop. 
Duur spul. Wij proeven of het de moeite waard is om in te investeren 
en verder te ontwikkelen. 
Jaap heeft gewandeld rond Nijmegen en heeft als vakantiebier een 
lekkere barley wine van Brouwerij De Hemel meegenomen waarop hij 
trakteert. Ook heeft Jaap soms last van fruitvliegjes in de 
bier/wijnkelder. Hij krijgt het advies om de cursus fruit-fly -ninja te 
volgen. 
Wilmer gaat brouwen in de brewpub brouwerij James in Drachten. Een 
mooie uitdaging waarvoor hij thuis al allerlei bieren aan het ontwikkelen 
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is. De oude installatie van Auke (250 liter) komt in deze brewpub te 
staan. Prima voorbeeld van circulaire economie. Veel succes! 
Mark heeft een bewogen half jaar als eigenaar van zijn café beleefd,. 
Het bier dat hij had gekocht voor de Slachte bleef hij in eerste instantie 
mee zitten, maar heeft hij uiteindelijk allemaal toch afgezet door allerlei 
acties te organiseren en te verkopen op de plaatselijke camping. Een 
goed voorbeeld van elkaar helpen als Mienskip. Daarnaast heeft Mark 
(geen) schuimproblemen. Met een groot aantal adviezen kan hij aan het 
werk. 
Bram vraagt advies om fijn geschrote tarwe mout goed te spoelen . 
Gebruik daarvoor rijstkafjes is de tip. Door 10% van het gewicht aan 
tarwemout te nemen lukt het meestal aardig. 
Vervolgens vertelt Bram over zijn zoektocht naar goed materiaal om 
een thuistapinstallatie te maken die ook nog eens een sieraad voor zijn 
huiskamer is. In tijden dat naar het café gaan lastiger is, ben je 
genoodzaakt als bierliefhebber voor jezelf en je maten te zorgen. Het 
blijkt  echter dat er een hele wereld schuil gaat achter tapinstallaties. En 
dat de keuze niet snel gemaakt is. Uiteindelijk is het Bram gelukt een 
keuze te maken en iets moois te bouwen dat ook nog eens handig werkt 
en bij iedereen goed in de smaak valt. En voor iedereen binnen de 
technische en financiële mogelijkheden zou kunnen liggen.  
Dat het werkt bleek ook. Bram had een biertje meegenomen met de 
sprekende naam Peach milkshake ale. Top, en bedankt Bram voor de 
boeiende en praktische presentatie. 

 

Het fustje met de  
Peach Milkshake IPA 
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De omgebouwde SMEG koelkast met twee taps en ruimte voor meerdere kegs in het 

binnenste, in de kamer van Bram. Een plavuizenvloer; heel verstandig! 
 
In de nazit kwamen de meegebrachte bieren op tafel. Speciale 
vermelding geldt voor het Poolse bier Piwo Jopejskie. Over dit bier 
schreef Jan al in het clubblad. Een bijzonder bier. De omschrijving van 
voedzame dikke biersiroop bleek niet ver van de waarheid te liggen. 
Waarschijnlijk hebben we door het drinken van dit bier een unieke 
eenmalige ervaring meegemaakt, want dit bier is zeer zeldzaam en alleen 
met veel inspanning en goede relaties naar ons land te halen. 
Zo hadden we dus een aangename en genoeglijke  avond waar de 
creativiteit en vindingrijkheid van onze leden geen grenzen leek te 
hebben. Toen de gordijnen weer open gingen en wij op weg naar huis, 
brandde zelfs in het huis van de pastoor geen licht meer. 

Timo  
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Naschrift: 
 
Als hoofdredacteur van dit blad moet ik hier toch even iets toevoegen 
aan het verhaal van Timo (die overigens ook bijgaande foto’s maakte). 
Aan het slot van deze bijzonder gezellige september vergadering was er 
nog een ceremonieel momentje, wat het vermelden waard is: 
De (wissel) trofee behorende bij het clubkampioenschap A en B bieren 
in mei 2020 (zie de uitslagen in “De Koperen Tsjettel” van september 
op blz.7) was nog steeds in handen van het bestuur en moest dus nog 
officieel worden uitgereikt. Met inachtneming van de  afstandsregel 
werd dit vakkundig én vrolijk door voorzitter Auke gedaan. 
 

 
 

 

In plaats van te knorren en te mopperen 
op de corona regels gaf Auke het goede 
voorbeeld door de 1,5 meter in acht te 
nemen en zich toch vrolijk van zijn 
taak te kwijten. That’s the spirit, 
Auke! 
                                            Jan S 

 
 


