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Coffeeshopping: Club Media, Amsterdam

Coffeeshoppen in Amsterdam? Ga dan ook eens wat
verder buiten het centrum met zijn Wallen en de
Haarlemmerstraat. De rookwaar is daar voordeliger en
rijen zijn er niet. Wij gingen op pad en brachten een
bezoek aan de beste coffeeshop van 2016: Club Media.

Een regenachtige vrijdagmiddag in juni, er is geen beter moment om eens lekker te
coffeeshoppen in Amsterdam. We vermijden deze keer expres de vele toeristen
die zich in het centrum tegoed doen aan onze Nederwiet en pakken op Centraal
Station tram 24 richting De Pijp. In deze wijk bevindt zich namelijk Club Media, een
ruime buurtshop die door Coffeeshopsinfo.nl werd uitgeroepen tot beste
coffeeshop van 2016. Dat wilden we natuurlijk met eigen ogen zien.
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Club Media strekt zich uit over twee panden aan de Gerard Doustraat 85 in de
Amsterdamse wijk De Pijp.

Het centrum van Amsterdam is leuk, maar wie net even wat verder de stad ingaat
leert Amsterdam kennen zonder de alle op toeristen gerichte commercie en drukte.
Neem De Pijp; een heerlijke Amsterdamse volkswijk waar genoeg te doen en te
zien is. Je kunt koopjesjagen op De Albert Cuypmarkt, een bezoek brengen aan de
Heineken brouwerijen en werelds eten in een van de vele restaurants. De prijzen
liggen er een stuk lager, simpelweg omdat veel toeristen niet de moeite nemen om
buiten het centrum te gaan.

“De prijzen die in het centrum aan
toeristen gerekend worden, daar hoeven
wij bij onze vaste klanten echt niet mee

aan te komen.”

Club Media
En dat dat duidelijk ook voor de prijzen van wiet en hasj geldt, blijkt wel wanneer we
een eerste blik werpen op de menukaart van Coffeeshop Club Media. Vanaf 5 euro

https://www.cnnbs.nl/wp-content/uploads/2017/07/DSC_0089.jpg


de gram rook je een heerlijke Polm, voor 9,50 heb je al een heerlijke White Widow
en voor de populaire OG Kush betaal je niet meer dan 12 euro per gram.
Wiet boven de 14 euro per gram, daar doen ze bij Club Media niet aan, zo vertelt
Jeroen, die de shop samen met zijn compagnon Gio sinds een jaar uitbaat. “De
prijzen die in het centrum aan toeristen gerekend worden, daar hoeven wij bij onze
vaste klanten echt niet mee aan te komen. Dan zijn we ze zo kwijt aan een van de
vele andere goede coffeeshops waar we hier mee concurreren.”

Wie alleen wat komt halen kan dat gemakkelijk en snel bij het afhaalloket aan de
voorkant van Club Media.

Beste coffeeshop 2016
Goed, we lopen op de zaken vooruit, Club Media is een coffeeshop die meer dan
30 jaar geleden haar deuren aan de Gerard Doustraat 85 opende. De vorige
eigenaar is een goede vriend van Jeroen en Gio. Toen hij liet doorschemeren dat hij
eraan dacht met pensioen te gaan, lieten de twee er geen grass over groeien, en
namen ze de goedlopende coffeeshop in de Pijp over.

En met een enorme drive ook, want Club Media werd binnen een jaar sinds de
overname uitgeroepen tot beste coffeeshop van Nederland. “De enige manier om
dat hier in De Pijp te bereiken is door te zorgen voor een uitmuntende kwaliteit,
uitstekende service en dat alles tegen alleszins redelijke prijzen. Daar doen we dan
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Verdamp je OG Kush… …of Super Silver Haze…

…gratis in de beste verdamper… …van de beste coffeeshop van 2016!

ook sinds dag één ons stinkende best voor. Het is hard werken maar heeft dus wel
meteen de titel beste coffeeshop en liefst twee Highlife Cups opgeleverd, onze
Amnesia haalde de eerste prijs in de categorie Bio Haze en onze Caramellow de
tweede in de categorie traditionele hasj.”

Het enthousiasme van Jeroen en Gio blijkt ook wanneer we het over de groeiende
vraag naar CBD wietsoorten hebben. Jeroen schrijft het meteen op en is
voornemens om voor zijn klanten op zoek te gaan naar een goede wietsoort met
CBD. “Maar dan moeten we het wel laten testen, we moeten er zeker van zijn dat
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er ook daadwerkelijk het percentage CBD inzit dat we beloven”

Ruime shop
Wanneer je de Gerard Doustraat inloopt, valt Club Media je met haar imposante
zwarte natuurstenen gevel, vrijwel direct op. Boven de ramen pronkt Coffeeshop
Club Media in strakke zilveren letters, zodat je geen seconde zult twijfelen of je aan
het juiste adres bent. Je zult hier niet snel aan voorbij lopen, temeer ook omdat
Club Media twee panden beslaat.

Aan de bar van Club Media kun je terecht voor lekkere sapjes, zoete snacks, heerlijke
tosti’s en uiteraard een smakelijke space cake.

Wanneer je na het kopen van je rookwaar in het afhaalloket bij de ingang, besluit
om nog even in de shop zelf te toeven, stap je binnen in een verrassend grote
ruimte. De shop is strak maar gezellig ingericht en aan de muur pronken de
prachtige wiet close-ups van fotograaf en schrijver Sebastián Marincolo. Aan de
bar kun je het gebruikelijke lekkers te eten en te drinken, bij een van de
aantrekkelijke bardames bestellen. Langs de wanden zijn comfortabele banken
waarop je aan een van de gezellige tafeltjes kunt zitten. Genietend van heerlijke
hasj en wiet en relaxte reggae die uitnodigt om wat langer te blijven plakken.

Aangezien er ook voor coffeeshops in Amsterdam een rookverbod geldt voor
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tabaksproducten, staat er een gloednieuwe Volcano tot je beschikking in Club
Media. Wie toch liever een jointje rookt kan dat mengen met de gratis
tabaksvervanger van Greengo.

De keuze aan eersteklas wiet en hasj in Club Media is reuze.

Menukaart
Natuurlijk hebben we ook even in de voorraad van Club Media gesnuffeld. De shop
heeft, zoals het een Amsterdamse coffeeshop betaamt een grote keus in heerlijke
Haze soorten. We noemden al even de Amnesia omdat die onlangs een Highlife
Cup op haar naam wist te zetten, maar ook de Mako Haze (Kiwiseeds) maakte
indruk. Niet alleen de indica’s, maar alle wietsoorten zijn hier mooi compact.
Uiteraard namen we het een en ander mee om aan een rooktest te onderwerpen.

We probeerden de Champagne Haze, de
cup-winnende Caramellow hasj en de NYC
Diesel. Twee absolute top sativa’s en een

juweeltje van een hasjsoort
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Mako Haze Champagne Haze

Amnesia Superpolm Tangerine Kush

We probeerden de Champagne Haze (12,50), de cup-winnende Caramellow hasj
(11,00) en de NYC Diesel (14,00). Twee absolute top sativa’s en een juweeltje van
een hasjsoort. De smaak van de Champagne Haze is zoeter dan de meeste
andere Haze die we kennen, en toch onmiskenbaar een Haze. Het is een typische
sativa waar we een oppeppende energieboost van kregen, maar zonder dat
gejaagde gevoel dat je soms ook van sativa’s kunt krijgen.

De NYC Diesel heeft naast de typerende Diesel smaak ook een duidelijk Tangie
aroma. Sinaasappeltjes dus. Dit is ook een sativa dominante wiet, maar iets

https://www.cnnbs.nl/wp-content/uploads/2017/07/tangerinekush.jpg
https://www.cnnbs.nl/wp-content/uploads/2017/07/amnesia-superpolm.jpg
https://www.cnnbs.nl/wp-content/uploads/2017/07/DSC_0097.jpg
https://www.cnnbs.nl/wp-content/uploads/2017/07/DSC_0128.jpg


donkerder van kleur en smaak dan de Champagne Haze. Het effect is zoals je dat
van een Diesel verwacht; een mild pijnstillend gevoel in het lichaam en een
creatieve sociale head high. Beiden zijn perfecte wietsoorten voor een sociale
setting zoals in Club Media zelf.

Excellent returns from just a tiny piece of Caramello hash from
#ClubMediaCoffeeshop #amsterdam #hash #hashporn #weedporn
#weedstagram #dab #solventless #ganjapreneur #terps #710 #420 #cannabis
#cannabisculture #ganjagirls #smokeweedeveryday #wakeandbake #gethigh
#haze4breakfast #weedstagram420

Een bericht gedeeld door CNNBS (@cnnbs.nl) op 4 Jul 2017 om 1:48 PDT

https://www.instagram.com/p/BWI3wyJBdck/


DELEN VIA

LEKKER BEZIG!

De Caramellow is een eerste kwaliteit Marokkaanse hasj waar je echt superhigh
van wordt. Misschien gingen wij er nog wel extra hard op omdat we de hasj tot nog
toe alleen nog als concentraat hebben gedabd. Een klein stukje Caramellow
leverde bijna zijn hele gewicht in concentraat op tussen de stijltang, dat is nog eens
return on investment!

Onder de links vind je het volledige menu voor wiet, hasj en voorgedraaide joints
van Club Media.

Ook eens coffeeshoppen in Club Media? De Coffeeshop zit in de Gerard
Doustraat 85 in De Pijp. Vanaf Centraal Station kom je er gemakkelijk met tram 24
vanaf halte B. Bij halte Marie Heinekenplein stap je uit, vanaf daar is het niet meer
dan twee minuten lopen.

(advertenties)
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MEER PRODUCTEN/SHOPS

Plug-in voor Facebook-opmerkingen

NIEUW IN NEDERLAND: ROSIN FILTERS
20 juli 2017 - Stop met het zinloos pletten van wiet en start
met het persen van een heerlijke goudgele rivier van rosin
concentraat.

VERVANG TABAK MET CBD RIJKE HENNEP
19 juli 2017 - Vervang tabak met CBD rijke henneptoppen van
Trompetol. Minder dan 0,2% THC en geheel vrij van nicotine.

MARS HYDRO LED: CHINESE PRIJS,
EUROPESE KWALITEIT
17 juli 2017 - Op zoek naar een betaalbare én goede led
kweeklamp? Check de concurrerende modellen van Mars
Hydro.

CNNBS KWEEKKAST NU OOK IN LUXE
HOUT UITVOERING
12 juli 2017 - De leukste kweekkast van de lage landen is nu
ook leeg, of in luxe hout uitvoering leverbaar.

HOU WIETPLANTEN KORT MET PRO XL
06 juli 2017 - Moeite om je wietplanten onder de duim te
houden? Pro XL Stop Grow stopt het strekken onmiddellijk en
stimuleert de bloei.
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CBD & OG KUSH, SUPER LEMON HAZE OF
MANGO KUSH
04 juli 2017 - Overal blowen waar je maar wil? Damp CBD
met de échte smaak van OG Kush, Super Lemon Haze of
Mango Kush.

EN TOEN WAS ER EEN NIEUWE ARIZER
SOLO II VAPORIZER
29 juni 2017 - Arizer kwam onlangs met een van de beste
nieuwe draagbare convectie verdampers op de markt; de
Arizer Solo II.

GLAZEN BLUNT MET EEN TWIST
27 juni 2017 - Dutch-Headshop introduceert de Twisty in de
lage landen, een stijlvolle glazen blunt die vloei en tabak
overbodig maakt.

GEZOND WORDEN MET CANNABIDIOL
(CBD)
26 juni 2017 - CBD is niet langer een hype, maar een
bewezen product met vele gezondheidsvoordelen waarvoor je
naar een échte specialist gaat.

CANNABISKLUIS VOOR CANNASSEURS
20 juni 2017 - Kluis voor cannabisliefhebbers. Bewaar je
lekkerste wiet licht-, geur- en luchtdicht op de exacte
luchtvochtigheid van 62%.

EÉN BALLAST VOOR AL JE
GASONTLADINGSLAMPEN
14 juni 2017 - Het hele jaar kweken onder HPS of MH
lampen: de GSE e-ballast kan elke gasontladingslamp
aansturen, dimmen en zelfs overklokken als het moet.

PUFFEN, DAT DABT LEKKER WEG!
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PUFFEN, DAT DABT LEKKER WEG!
09 juni 2017 - Concentraten smaken beter en gaan langer
mee wanneer je ze puft in plaats van dabt. Puffen kan
bovendien overal en altijd!

HYDROKWEKEN OP JE VENSTERBANK =
ZEN
06 juni 2017 - Met de Zengrow 2 hoef je niet langer naar de
coffeeshop voor je wiet, je kweekt het namelijk gewoon zelf op
je vensterbank.

CREËER HET PERFECTE KWEEKLICHT MET
SANLIGHT
31 mei 2017 - Met de veelzijdige losse LED modules van
SANlight kun je eindeloos combineren voor het perfecte
kweeklicht.

HÉ, HEB JIJ AL EEN PRECOOLER!?
29 mei 2017 - Maak je middelmatige waterpijp geweldig met
een van de prachtige precoolers van Black Leaf od Blaze
Glass.

GEEF WIETPLANTEN EEN BEETJE LUCHT
26 mei 2017 - Een goede luchtcirculatie is juist in de zomer
van groot belang voor wietplanten. Bezuinig niet op
ventilators, ze zijn in de aanbieding!

GRATIS PLAGRON VOEDING BIJ DUTCH-
HEADSHOP
24 mei 2017 - Bestel je deze week ook maar één wietzaadje
op Dutch-Headshop.com, dan krijg je daar een gratis Plagron
goodybag bij!

HIJ IS ER WEER: CNNBS KWEEKKAST MET
LED
23 mei 2017 - De kant en klare CNNBS LED kweekkast is
weer te bestellen. Met high end LED kweeklamp van
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Nederlandse makelij.

METHOD SEVEN ZET WIET IN EEN BETER
LICHT
19 mei 2017 - Bescherm je ogen tegen ledlicht en zie je
wietplanten weer in hun natuurlijke kleur met de brillen van
Method Seven.

CBD-HQ – STERKER & SMAKELIJKER DAN
CBD
16 mei 2017 - CBD-HQ (Cannabidiol Hydroxy Quinone) is het
krachtiger en smakelijkere broertje van CBD en vanaf nu voor
iedereen beschikbaar.

CNNBS G-KIT KRIJGT CONCURRENTIE VAN
MINIGROWBOX
11 mei 2017 - Vanaf juni is MiniGrowBox leverbaar. Met
ledlamp, camera, filters, fans, een app en slechts 40 bij 40 bij
72 centimeter!

WIETSIGARETTEN ZIJN EEN FEIT (NU
ECHT)
09 mei 2017 - Kant en klare cannabis sigaretten van Cranford
zijn nu legaal in Amerikaanse dispensaries verkrijgbaar,
iedere sigaret bevat 0,7 gram pure wiet.

CSCA / TREE OF LIFE LANCEERT
WIETMERK
28 april 2017 - Cannabis Social Club Amsterdam aka Tree of
Life lanceert het eerste officiële Nederlandse wietmerk.

VERDAMP CBD IN IEDERE E-SIGARET
25 april 2017 - Gebruik CBD e-liquids van Satijah voor een
snelle onderdrukking van pijn, trek in sigaretten of vet eten. Te
gebruiken in iedere e-sigaret en slechts 15 euro per flesje.
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OOK BIJ HEMPIRE IS HET 4/20 = GRATIS
WIETZADEN!
20 april 2017 - Hempire viert 4/20 dit jaar door gratis
wietzaden weg te geven, en niet de minste soorten ook dus
sla je slag!
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