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%HKDQGHOHQYDQKRXWHQYDWHQ


9HOH ZLMQPDNHUV GHQNHQ RI GURPHQ YDQ YDWHQ +LHUYRRU LV HU ZHO HHQ ]HNHUH NHQQLV
YHUHLVW 'H ZLMQ NDQ YUEHWHUHQ LQ YDW PDDU RRN VOHFKWHU ZRUGHQ +LHU YROJW HQLJH
LQIRUPDWLHRYHUYDWHQ

 &RQWUROHRSZDWHUGLFKWKHLGYDQ\DWHQNUDDQ
Vul het vat m et k oud w at er en laat het st aan t ot het niveau niet m eer zakt . St eeds bij vullen t ot
in het bom gat . Lekt de kraan, koop dan een br onzen k raant j e in de handel, bv. Farm a.
 1LHXZHYDWHQYRRUZLMQHQDOFRKROLVFKHGUDQNHQ
Maak een oplossing van 250 g k eukenzout in 10 lit er kokend wat er ( of m inder, m aar in dezelfde
verhouding) . ( giet de zout oplossing in het vat zodat dit voor één vierde gevuld is. Schudden en
rollen in alle richt ingen, ook de plat t e bodem s niet v erget en, en dit gedurendE_ een uur . Dit
kok end zout . wat er neem t de ov erm aat looist of uit het hCil.1t weg. Daarna 2- 3 m aal spoelen
m et k oud wat er en lat en uit lekken gedur ende v er scheidene ur en. Som m ige wij nm aniakken
spoelen nog na m et een afk ook sel van perzikblader en, alvorens m et wij n t e vullen. I ndiem het
vat niet aanst onds gebr uikt wordt : spoelen m et sulfiet oplossing van, 1 g op 5 lit er wat er. Goed
rondzet t en en uit giet en. Het vat goed st oppen.
Sulfiet behandeling om de drie m aand herhalen.
 *HEUXLNWHYDWHQGLHJHHQVOHFKWHJHXUKHEEHQ
Spoelen m et kokend wat er waarin 300 g krist alsoda per 10 l wat er is opgelost en reinigen m et
een ket t ing in het sodawat er . De k et t ing heeft een schak el van + / - 3 cm doorm et er. De lengt e
wordt bepaald door de diam et er
van het vat en is zek er 30 cm langer. Aan een einde van de
ket t ing wordt een hoekig st uk ij zer ( inox) bev est igd. Aan de ander e kant een koord die sam en
m et een gepast e rubber en st op in het bom gat geslagen wordt . Het vat in alle richt ingen r ollen en
bewegen. Het gewicht dient om wij nst een los t e m aken van de bodem . Ook een hogedrukspuit
zou kunnen dienen. Daarna spoelen en uit lekken zoals onder ( 2) , niet v er çr et en t e zwavelen m et
sulfiet .
 +HWJHEUXLNWHYDWKHHIWHHQWZLMIHODFKWLJHRIHHQVOHFKWHJHXU
Giet er 1- 2 lit er licht ver warm de wij n : in en schud en r ol naar alle richt inGen en laat 2 uur
rust en. 3URHIGH]HZLMQ

A. Als er geen slecht e sm aak v oork om t in de uit gegot en spoelwij n kan het vat rust ig gebruikt
worden..
B. Blij ft er nu een slecht e geur of sm aak ov er: giet dan in het vat 10 lit er wat er en langzaam 2
lit er zwavelzuur of m inder m aar dan in dezelfde ver houding.
Géén k et t ing gebruiken in zwavelzuuroplossing
De bom sluit en m et rubber en st op en lange t ij d rollen en schudden in alle richt ingen zodat de
vloeist of overal kom t .
:HHV]HHUYRRU]LFKWLJPHW]ZDYHO]XXUYLWULRROKHWLVHHQ]HHUVWHUNELMWHQGYRFKW
1RRLWZDWHULQ]ZDYHO]XXUJLHWHQZHJHQVKHWJHYDDUYDQVSDWWHQDOWLMG]ZDYHO]XXULQ
ZDWHU
- Bij spat t en op de huid st eeds langdurig spoelen m et wat er .
- Bij spat t en in de ogen: ook spoelen m et wat er m aar v oeg op 1 lit er een koffielepel keukenzout
t oe. Spoelen gaat best m et een oogbadj e of desnoods een klein borrelglas. I n ernst ige gevallen
st eeds naar de geneesheer gaan.
Na de zure behandeling goed spoelen m et wat er , event ueel in het eer st e spoelwat er 100 g
neerslagkalk bij voegen, let op: schuim vorm ing is er zeker. Drie of vier m aal spoelen m et zuiver
wat er . Ruikt het vat dan nog slecht of is er wij n m et azij nst eek in geweest , raadpleeg dan een
hobbybr ouwer die uw v at kan st om en.
5. ©2QWURGHQªKHWYDWKHHIWJHGLHQGYRRUURGHZLMQHQHUPRHWQXZLWWHZLMQLQ
2)HUPRHWQXEOHHNELHULQ QLHWQRGLJELMNULHNELHURSPYDQ5RQQLH 

Het vat m oet behandeld worden m et kalium - of nat rium hydroxyde ( bij t ende soda of pot as) in
past illevorm zoals de rioolont st opper, die kan dienen.
Neem 1 kg op 10 lit er w at er ( of m inder m aar in dezelfde v erhouding) . Wees voorzicht ig, bij
spat t en dezelfde behandeling t oepassen als bij zwavelzuur. Het vat goed st oppen en w eer goed
rollen en draaien in alle richt ingen gedurende een uur. Goed naspoelen m et k ok end wat er, t wee
of driem aal m et koud w at er en t elkens goed lat en uit lekken. Het r endem ent van het spoelen is
bet er als m en drie m aal m et w einig wat er spoelt dan eenm aal m et veel wat er.
 %HZDUHQYDQYDWHQ

A. Een vat kan ledig bewaard w orden als het nieuw is.
Na gebruik, goed uit spoelen m et k ok end wat er, dan m et k oud wat er en in de laat st e spoeling
sulfiet t oev oegen zoals onder ( 2) .
Vóór het gebruik m oet opnieuw een cont r ole op wat erdicht heid gebeuren zie ( 1) en de bewerk ing
zoals onder ( 3) of ( 4) .
Droge vat en m oet en in een droge ruim t e bewaard w orden.
B. Wordt er wat er in het vat gedaan t ij dens de bewaring, gebruik een sulfiet oplossing 5 g/ lO lit er
en na drie m aand verv ersen.
Bij het in gebruik nem en naspoelen m et zuiver wat er .

1RJHQNHOHRSPHUNLQJHQYDQ5RQQLH
I k k en( de) heel goed een Franse Ciderboer in de Mayenne. Monsieur Tr ibondeau.
Dat is naast het huisj e waar ik som s ben.
Die gebruikt e ook 2dehands vat en uit Bordeaux en behandelde ze ongev eer ook zo, m aar
m eest al m et gew one soda of een crèm ekleurig kor r elig product op basis van soda, speciaal voor
t onnen schoon t e m aken. I k heb nog een bokaal st aan ginder m aar ga slecht s na Pinkst eren nog
naar daar . De naam ken ik niet m eer..
Na de sodabehandelingen DOWLMG m et “ acide sulferique” zei hij . ( zwavelzuur) .
Hij kocht zij n product en bij Agrolco ( de Fr anse Boer enbond aldaar – nu Point - Vert ) Hebben daar
alles voor de cider en calvadosboer en, heel goedkoop.
Na finaal spoelen m et w at er spoelde hij zowel zij n cidervat en als zij n Calvadosvat en ALTI JD m et
j onge cider .
Finale wat erspoeling geeft slecht e sm aak zij hij .
( u zou goedkope wit t e wij n uit een cubit ainer k unnen gebruiken) .
Na flink rollen en went elen w erd dat er uit gelat en en werd het vat gev uld.
De gebruikt e cider w erd bij t e dist illeren cider gedaan v oor de Calva pr oduct ie…
( t ip voor “ St ok er ” ???)
succes

