4e Homegrown Cup:
Engeland wint
op alle fronten
Een kleine honderd kwekers, concentraatmakers en andere
plantspecialisten kwamen op 15 december samen in Eindhoven
voor de vierde editie van de Homegrown Cup. Opmerkelijk, drie
maanden voor de Brexit: Engeland won op alle fronten.
Tekst & fotograﬁe: Derrick Bergman / G0NZ0 Media
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Outdoor
1 CBG Seeds met Canesh
2 365jointsaday met Magnum Lotus
3 johnnydab_710 met Glueberry OG

Indoor Mostly Sativa
1 Jahfrenchkush met Amnesia
2 South East Canna Club met
Narstie Glue
3 Afro Genetics / Anders met
Dam xxx Glue

Indoor Mostly Indica
1 Bezzle 710 met Zkittlez
2 Lady Sativa Genetics met Super
Orange Glue
3 Organic Earth met Guava Gelato

CBD
1 Zitronic met Fedtonic
2 Green Brothers met Pineapple Kush
3 Greenplace CBD Shop met
Strawberry Banana

Dry Sift
1 1e Hulp met LA Conﬁdential
2 Brother Extracts met Gelato 41 x
Sunset Sherbet
Het hoort bij het discrete underground karakter

begon ik aan het draaien van veertien joints, met

van de Homegrown Cup: de locatie is elk jaar

de nummers van de samples op de tip.

3 Afro Genetics / Anders met 24K

anders. In 2017 in Tilburg, in 2018 in Eindhoven, op
ruime zalen. De sfeer deed sterk denken aan die

Buitenlandse
cannabista’s

van een Baskische Cannabis Social Club, iets

Het leuke van een evenement als de Homegrown

tussen een sportkantine en een clubhuis in. Nog

Cup is het contact met de andere deelnemers.

een traditie: de catering is uitstekend bij de

Dat er dit jaar een record aantal buitenlandse

Homegrown Cup. Dit jaar was er een Indonesisch

cannabista’s waren verhoogde de feestvreugde.

buffet, naast een constante stroom kofﬁe, snoep,

Micha Knodt uit Berlijn maakte een lange

fruit, worstenbroodjes en frisdrank. Geen alcohol.

videoreportage en ik kwam collega’s en vrienden

een ruime plek met twee verdiepingen en twee

Voor growers
door growers

Nederhash
1 Super Sativa Seed Club met
Karel’s Haze
2 South East Canna Club met
Orange Diesel V3
3 Henri met Frisian Dew

tegen uit Zwitserland, België, Oostenrijk, Frankrijk,

Solvent

Engeland en natuurlijk Nederland. Zo sprak ik een

1 Ne1_extractz met Zkittlez

Amsterdamse kweker die sinds kort werkt voor

2 Lady Sativa Genetics & Chudda

Bij de jurering geldt het principe ‘voor growers

Aurora, een van de grote cannabisbedrijven in

door growers’. Je kunt alleen jureren als je ook

Canada. De verhalen over een braindrain van

Brothers met Yoga Flame

deelnemer bent en je beoordeelt de

‘mastergrowers’ richting Noord-Amerika zijn niet

categorie(n) waarin je meedoet. In mijn geval

uit de lucht gegrepen. Na een lange dag ruiken,

betekende dit dat ik de niet onprettige taak had

kijken, roken, eten en praten brak rond half tien tijd

Rosin

om vijftien samples in de categorie Outdoor te

het moment van de waarheid aan. Mijn

1 Ne1_extractz met Ultra Glue

testen. Of eigenlijk veertien, want ik herkende

Brainstorm viel buiten de prijzen, maar ik bleek wel

2 Lume Extracts met Headbanger

mijn eigen inzending: Brainstorm van Dutch

een groot deel van de dag naast de winnaar in de

3 Jonas met Gorilla Glue 4

Passion. Met zo’n hoeveelheid moet je

Outdoor categorie te hebben gezeten. Ik troost

systematisch te werk gaan, dus beoordeelde ik

me met de gedachte dat de kwaliteit in alle acht

alle samples eerst op uiterlijk en geur. Pas daarna

categorieën hoger was dan vorig jaar.

3 Lume Extracts met Headbanger

www.homegrowncup.nl
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