Verslag van de activiteiten van het jaar 2016
2016 was opnieuw een zeer succesvol jaar. De Koninklijke Oud-Studentenbond Fermentatio
telde 87 binnenlandse en 11 buitenlandse leden.
De Raad van Bestuur kwam 5 keer samen. Volgende activiteiten werden georganiseerd:
De algemene vergadering van vrijdagavond 5 februari is gestart met een bezoek aan
Brouwerij De Ryck te Herzele. Na een rondleiding door het unieke productieproces en een
proeverij van enkele streekbieren gingen we op bezoek bij Brouwerij Van den Bossche
eveneens te Herzele. Na de rondleiding ging de algemene vergadering door met 42 aanwezige
leden. De avond werd afgesloten met een receptie.
Op vrijdag 7 oktober werd de technische uitstap georganiseerd samen met de vereniging de
“Kortrijkse brouwers”. De uitstap ging met een groep van 96 leden richting Izegem waar we te
gast waren in het Bierkasteel Van Honsebrouck, met een bezoek aan de nieuwe brouwerij. Na
de middaglunch bij de Brouwerij Van Honsebrouck brachten we een bezoek aan het Brouwers
Verzet te Anzegem bij enkele jonge oud-studenten van onze school die ook een nieuwe
brouwerij opgestart hebben.
Op vrijdag 2 december werd de brouwerijstudiedag georganiseerd in het D -gebouw van de
Campus Schoonmeersen. Er werden 234 inschrijvingen genoteerd en ook de laatstejaars
studenten volgden de lezingen bij.
Na de begroeting van Marc Strubbe sprak Dhr. Jeroen Vandenbussche van Meura over de
mogelijkheden met de Meura 2001 maische filtratietechnologie voor speciaalbier productie.
Dhr. Matthias Baldus van TU Berlin kwam spreken over het effect van L-cysteïne en transitie
metaal ionen op de oxidatie van DMS. Dhr. Kevin Verstrepen van de KUL gaf een inkijk over
de biergisten van morgen.
Na de pauze was het de beurt aan Dhr. Mathias Hutzler van de Technische universiteit
München met een lezing over het opsporen van giststammen in de natuurlijke omgeving. Dhr.
Joerg Schwerdt van Air Liquide kwam spreken over de technologie om ijzer en mangaan te
verwijderen uit water door middel van oxidatie. Dhr. Geert Haesaert van de universiteit Gent
kwam spreken over de veredeling en teelttechniek van brouwersgerst. Mevr. Anneleen
Decloedt van de Universiteit Gent/Hogeschool Gent sloot af met een lezing over
gerstschimmels en hun mycotoxinen in de bierproductie.
Als afsluiter bedankte de voorzitter de sprekers en overhandigde hen een tinnen pot. Na de
voordrachten gingen we genieten van een walking diner met finger foods in de foyer.
Tussendoor werd de oplossing van de quiz toegelicht door Mevr. Anita Van Landschoot. De
studiedag werd gesteund door 47 bedrijven.
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