Cannabis informatiebrochure

voorwoord
Piramide streeft ernaar zo volledig mogelijk informatie
over cannabis te geven. Wij zijn dan ook trots deze informatiebrochure te presenteren, volledig in eigen beheer geschreven, gefotografeerd en uitgegeven.
Cannabis is een heilig kruidje waar je met respect mee omgaat. Ons credo is dan ook al tientallenjaren:

Er zijn in de cannabiswereld feitelijk drie circuits: grootschalige containerpartijen, fijnmazig hippienetwerk en
globetrotters met een rugzak. Ons netwerk bestaat al sinds
de ‘60er jaren (>50 Jaar!) uit de laatste twee. Onze cannabis goeroe Jaap Serano † was één van de eerste dealers in
Nederland. Hij verkocht al in de vroege ‘60er jaren vanuit
een woonboot op de Amstel in Amsterdam.

Geniet (van hash en wiet) bewust,
met mate en voor je plezier.

Omdat Piramide met kleinschalige kwekers werkt varieert
de menulijst met grote regelmaat. Onze kwaliteitsstandaard is hoog. Uitsluitend de beste soorten worden ingekocht, we hebben tenslotte een naam hoog (high…) te houden.

Cannabis (Sativa, Indica en ruderalis) heeft vele werkzame
stoffen. THC, CBD en CBN zijn de bekendste hoofdgroepen
(respectievelijk TetraHydroCannabiol, Cannabidiolen, Cannabinolen).

Dank aan Laurence Cherniak voor de prachtige foto’s
en het vele research werk sinds 1972. Jij was en bent een
grote inspirator. Lees vooral The Great Books of Hashish
uitgave 1995 door Kulu Trading.
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voorwoord

2

inleiding
Stichting Piramide is opgericht in december 1992. Het
is de eerste door de gemeente officieel erkende cannabiswinkel (die deel uit maakt van het lokale drugsbeleid) in
Nederland. Dat betekent dus ook wereldwijd!
Daar zijn we trots op en het maakt ook schatplichtig. Topkwaliteit cannabis (hash en marihuana), variatie, oog voor
vernieuwing; het zijn allemaal belangrijke speerpunten in
onze werkwijze.
Wij zijn een stichting omdat de gemeente die rechtsvorm
verlangde. Geen eenmanszaak, VOF of BV. Bij een stichting model is er een bestuur die controleert of de doelstelling wordt gerealiseerd en dat is in ons geval: het zorgen
dat de softdrugs handel in goede banen wordt geleid. Een
heldere en transparante bedrijfsvoering gericht op de lokale
markt en zoveel mogelijk werkend met kleinschalige kwekers en smokkelaars. Om te voorkomen dat er straathandel
plaatsvind of ontstaat moet de beste kwaliteit cannabis
worden aangeboden voor een redelijke prijs.
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inleiding

4

beknopte

geschiedenis

In de ‘70er jaren werd hash en wiet verkocht
in jongerencentra door een aangestelde
huisdealer. Schrijver dezes was zo’n huisdealer, in Hilversum (Tagrijn) en Bussum
(Opsessie).
De Nederlandse marihuana was in de ‘70er
jaren een soort spinazie waar weinig THC in
zat en veel bladgroen (chlorofyl). Je moest
wel een heel grote liefhebber zijn om dat te
waarderen. Ons klimaat is niet geschikt
om een wietplant goed af te bloeien, althans
niet de genetica (zaadjes van geïmporteerde
wiet) die daar toen voor werd gebruikt. In
de ‘80er jaren kwamen de eerste kwekers die
met Amerikaanse zaden in kassen gingen
kweken. Er kwam Californische skunk op
de markt, Northern Light, Oranje bud en
Purple (donker paarse Viking wiet die tussen de mais groeit) waren bekende soorten.
Met deze kwaliteitsstijging steeg ook het
THC gehalte in de wiet, zodat deze overeenkomt met de goede buitenlandse hash, die al
sinds de ‘50er en ‘60er jaren in Nederland
verkrijgbaar was en is.
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inleiding

6

waar

niet waar

Piramide is een stichting

Piramide is een winkel van de
gemeente

0 Waar 0 Niet waar

0 Waar 0 Niet waar

Dit betekent dat winst maken niet het uitgangspunt is. Iedereen die werkt bij Piramide is in dienst bij het stichtingsbestuur. Er is geen afhankelijkheid van meer of minder
omzet. Het bestuur controleert op afstand of de winkel aan
de doelstellingen voldoet en maakt daarmee ook het ’Bussums Model’ mogelijk.

De gemeente Bussum heeft in 1992, zoals eerder vermeld,
stichting Piramide officieel erkent. Dat is waar. Piramide
is echter volledig zelfstandig en moet aan dezelfde regels
voldoen als iedere andere door de gemeente gedoogde coffeeshop.

Piramide maakt winst. (We betalen dan ook vennootschapsbelasting). Daar worden o.a. de salarissen van betaald, de huisvesting, inrichting en sfeer bewaking op
straat. Ook is er een financiële buffer om calamiteiten op te
vangen. Dat is noodzakelijk bij een solide bedrijfsvoering.
Van het overblijvende deel steunen wij vele goede doelen
(giften, donaties, etc.) Daar gaan wij een overzicht van maken zodat al onze bezoekers daar ook van op de hoogte zijn.
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waar of niet waar

8

Sinds 1992, toen Piramide de deuren opende, wordt er hash
en marihuana ingekocht via een kleinschalig en fijnmazig
hippie netwerk. Dit is 23 jaar later nog steeds zo. Er bestaan feitelijk drie netwerken: de grootschalige bulk handel (containerpartijen), het fijnmazig hippie netwerk en de
hobby kweker/smokkelaar. Zoals gezegd werkt Piramide
uitsluitend met de laatste twee.

de
inkoop
en de
soorten
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de inkoop en de soorten

Het marihuanamenu varieert regelmatig zeker ook door
onze manier van werken. Wij kopen graag kleine partijtjes
die over het algemeen van zeer goede kwaliteit zijn. De hash
op ons menu is uitsluitend van zuivere, (vrijwel altijd)
kleinschalige geïmporteerde goede tot uitmuntende kwaliteit. De lijst gaat van eenvoudige eerlijke ‘boerenland’ wiet
tot zeer exclusieve top genetica en van sticky Marokkaanse
pollen tot sublieme Nepalese cream hash.
Wij hebben de vele soorten gerubriceerd, gefotografeerd en
beschreven naar werking, sterkte en smaak. Goede informatie over onze producten vinden wij erg belangrijk.
Wij zeggen dan ook consumeer cannabis bewust, met
mate en voor je plezier. Wil je meer weten over risico gebruik of verslaving? (Wanneer is daar eigenlijk sprake
van) Ga dan naar www.drugsadvies.nl
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Gevarieerd
gebruik is
het beste
gebruik
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gevarieerd gebruik is het beste gebruik

De aanduiding van de sterkte is bedoeld voor regelmatige
en dagelijkse consumenten.
Des te meer
er staan hoe sterker de soort. Een connaisseur kijkt niet alleen naar THC percentages. Het effect, de
geur en smaak van de variëteit zijn ook belangrijk. Uiteindelijk is elke wiet- en hash soort op onze menulijst sterk,
met ieder een eigen effect en smaak. Het afwisselen van
soorten, van Sativa’s tot hybride tot volle Indica’s zorgt
ervoor dat er bij iedere variëteit opnieuw een volledige cannabis ervaring optreed.
De effecten zoals die in deze informatiebrochure staan
beschreven kunnen verschillen met de daadwerkelijke ervaring. Oorzaken hiervan zijn: ieder mens is anders, de setting waarin het gebruikt wordt, de gemoedstoestand op dat
moment en overige externe factoren (slecht gegeten).
Als je incidenteel hash of wiet gebruikt is iedere soort op
onze menulijst sterk. Je kunt het beste kiezen voor een
lichte variant, gebruik je een sterkere dan zal het effect onplezierig zijn, zeer fysiek, soms paniekerig met
hardkloppingen en mogelijk met steken in het hoofd.
Het wordt je hersenen allemaal een beetje teveel. Bovendien zal de praatstoel ver te zoeken zijn (weinig sociaal).
Vraag in de winkel naar een lichte soort met een heldere
high.
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Sativa/Indica

Wat wij
bedoelen
met high
en stoned
13 wat wij bedoelen met high en stoned

Heldere high/Helder stoned

Wij bedoelen met een heldere high dat de gedachtegang
rustig en geordend verloopt, je kunt je goed concentreren en
interesses worden snel opgewekt. Zeer geschikt bij creatieve
inspanningen.

Energieke high/Energiek stoned

Een energieke high betekent dat vele gedachten snel opeen
volgen. Dat zorgt ervoor dat je zeer actief bent en graag
dingen wilt ondernemen.

Intense high/Intens stoned

Een intense high wil zeggen dat je snel beland in details, je
bent zeer gericht op één aspect en de vele gedachten wisselen
elkaar snel af. Gevoelens van euforie en meditatie.

Relaxed high/Fysiek stoned

Relaxed high betekent in feite dat je lekker onderuitgezakt
op de bank hangt. Het lichaam voelt loom en de geest is
zeer ontspannen.
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Basis
Cannabis-Sativa
Groeit in equatoriale gebieden
(Thailand, Cambodja, Jamaica,
Mexico). Groeien in de hoogte,
groeien richting de zon, in verband met hevige competitie van
andere vegetatie rond de evenaar.
Bloeien langer: negen tot twaalf
weken. Worden snel hoog nadat
bloei is begonnen. Groeit 200% tot
300% van zijn vegetatieve hoogte.
Bevat laag CBD gehalte, hoog
THC gehalte. ‘High’-effect: cerebraal, energiek, creatief, giechelig
of zelfs psychedelisch effect.

15 basis genetica van de nederlandse marihuana

genetica
van de Nederlandse marihuana
Cannabis-Indica
Groeit in Azie en Indiase subcontinent (Afghanistan, Pakistan,
Tibet, Nepal, etc.) Groeien compact, met dicht opeengepakte toppen. Bloeien korter: zes tot negen
weken. Worden niet snel hoog
nadat de bloei is begonnen. Groeit
50% tot 100% van zijn vegatieve
hoogte. Bevat hoger CBD gehalte,
lager THC gehalte. ‘Stoned’-effect: meer lichamelijk zintuigelijke waarnemingen (smaak, tast,
gehoor) worden versterkt, relaxed/
ontspannen effect.
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marihuana

Effect
Fysiek stoned

Ak47
Info
60% Indica, 40% Sativa
Hybride:
genetica: Thai Stick, Zuid-Amerikaanse Sativa,
Mexicaanse Sativa, Afghani Indica
Bloeitijd: 7 – 8 weken

Beschrijving
Verschillende Sativa’s uit Zuid-Amerika en uit Mexico
zijn gekruist met een Afghani Indica en de wel bekende
Thaise marihuana. Deze maken samen de fraaie hybride
AK-47.
19 marihuana

Sterkte

Smaak
Aards
Houtig
Peperig
Grassig
Rookt zacht/mild
20

Effect
Energieke high
Relaxed high

Amnesia
g13
Info
hybride:
80% Sativa, 20% Indica
Genetica: Amnesia Haze, G13 Indica
Bloeitijd: 11 – 12 weken

Beschrijving
De bekende Amnesia Haze gekruist met de Indica variëteit G13 maakt samen de topper Amnesia G13. Voor de
liefhebbers onweerstaanbaar, voor de incidentele roker een
knockout.
21 marihuana

Sterkte

Smaak
Sigaar/Rokerig
Barbecue
Ammoniak
Kruidig
Penetrant
Rookt scherp
22

Effect
Energieke high

Amnesia
ganja
Info
hybride:
80% Sativa, 20% Indica
Genetica: Amnesia Haze, Mexican Haze
Bloeitijd: 10 – 11 weken

Beschrijving
Amnesia Ganja is een kruising tussen Amnesia en Mexican Haze. Deze variëteit is zeer krachtig en THC rijk. De
geur en smaak van de Amnesia overheerst.
23 marihuana

Sterkte

Smaak
Sigaar/Rokerig
Barbecue
Ammoniak
Kruidig
Penetrant
Rookt scherp
24

amnesia
long
flower

Effect
Heldere high

Info
90% Sativa, 10% Indica
hybride:
Genetica: Thai Stick, Afghani Indica, Haze
Bloeitijd: 11 – 12 weken

Beschrijving
Amnesia is een kruising tussen Thai Stick, Afghani en
Haze. Hierbij overheersen de Sativa’s waardoor deze soort
zijn heldere high geeft. Met Long flower bedoelen we de
lange bloeiperiode die wordt gehanteerd, waardoor een mooie
af bloei is gegarandeerd.
25 marihuana

Sterkte

Smaak
Sigaar/Rokerig
Barbecue
Bloemig
Ammoniak
Kruidig
Penetrant
Rookt scherp
26

Effect
Fysiek stoned

big
bud
Info
Indica:
100%
Genetica: Afghani Indica, Northern Light, Skunk 1
Bloeitijd: 7 – 8 weken

Beschrijving
Big Bud is een kruising tussen een Afghani, Northern
Light en Skunk 1. Skunk 1 heeft aan de basis gestaan
van de vele hybride soorten die we nu kennen.
27 marihuana

Sterkte

Smaak
Aards
Peperig
Houtig
Sigaar/Rokerig
Rookt medium scherp
28

Effect
Intens stoned

black
widow
Info
hybride:
60% Indica, 40% Sativa
Genetica: Braziliaanse Sativa en Zuid-Indische Indica
Bloeitijd: 8 – 10 weken

Beschrijving
Braziliaanse Sativa gekruist met een Indica die in ZuidIndia voorkomt maakt de Black Widow. Zoals de naam al
aangeeft is het een variant op de overbekende White Widow.
29 marihuana

Sterkte

Smaak
Fruitig
Zoet
Aards
Rookt zacht/mild
30

Effect

Blue
berry
Haze

Energieke high

Info
80% Sativa, 20% Indica
hybride:
Genetica: Blueberry Indica, Haze
Bloeitijd: 11 – 12 weken

Beschrijving
De Indica variëteit gekruist met Haze maakt de exclusieve
soort Blueberry Haze. De smaak en werking zijn ongeëvenaard.
31 marihuana

Sterkte

Smaak
Bosbessen
Fruitig
Zoet
Penetrant
Rookt zacht/mild
32

Effect
Intense high

Buddha
Haze
Info
60% Sativa, 40% Indica
hybride:
Genetica: Amnesia Haze, Manga Rosa
Bloeitijd: 11 – 12 weken

Beschrijving
Buddha Haze is een kruising tussen de bekende Amnesia Haze en de van oorsprong Braziliaanse Sativa Manga
Rosa. Deze variëteit is verwant aan de Buddha Sister.
33 marihuana

Sterkte

Smaak
Zoet
Dennen
Ananas
Penetrant
Rookt medium scherp
34

Effect
Fysiek stoned

burmese
kush
Info
hybride: 90% Indica, 10% Sativa
Genetica: Trainwreck, White Widow
Bloeitijd: 8 – 9 weken

Beschrijving
De Burmese Kush van vandaag is afkomstig uit een kruising tussen Trainwreck en White Widow. Het is een hele
relaxte, prettige Indica.
35 marihuana

Sterkte

Smaak
Aards
Dennen
Bloemig
Houtig
Rookt zacht/mild
36

Effect
Helder stoned
Relaxed stoned

candy
kush
Info
hybride: 60% Indica, 40% Sativa
Genetica: Hindu Kush, Skunk 1
Bloeitijd: 8 – 9 weken

Beschrijving
Skunk 1 heeft vele hybride soorten van vandaag beïnvloed. Hindu Kush is een originele soort. Deze twee gekruist
maakt de exclusieve variëteit Candy Kush. Deze variëteit
is vooral gekweekt op de zoete trichomen. Daarnaast is de
werking prettig en langdurig.
37 marihuana

Sterkte

Smaak
Zoet
Aards
Karamel
Mild kaneel
Rookt scherp
38

Effect
Energiek stoned

Cherry
berry
Info
60% Indica, 40% Sativa
hybride:
Genetica: Chemdawg, Sour Diesel, OG Kush,
White Widow
Bloeitijd: 8 – 9 weken

Beschrijving
Cherry Berry is een exclusieve soort die voortkomt uit een
kruising tussen White Widow, OG Kush, Chemdawg en
Sour Diesel.
39 marihuana

Sterkte

Smaak
Kersen
Bosbessen
Fruitig
Penetrant
Rookt zacht/mild
40

Effect
Fysiek stoned

Cristal
Info
80% Indica, 20% Sativa
hybride:
Genetica: White Widow, Northern Light
Bloeitijd: 8 – 9 weken

Beschrijving

Smaak

Zowel de White Widow als de Northern Light zijn twee
klassiekers waarvan een kruising Cristal oplevert. Deze
genetica bestaat al sinds de jaren 90 en is onverminderd
populair.

Aards
Grassig
Rookt scherp

41 marihuana

Sterkte

42

Effect
Intense high

Critical
lemon
Info
70% Sativa, 30% Indica
hybride:
Genetica: Super Silver Haze, Critical Mass,
Lemon skunk
Bloeitijd: 11 – 12 weken

Beschrijving
Super Silver Haze gekruist met Lemon skunk en Critical
Mass maakt de Critical Lemon. Verwant aan de Lemon
Haze.
43 marihuana

Sterkte

Smaak
Zoet
Lemon/Citrus
Sandelwood
Peperig
Penetrant
Rookt scherp
44

Effect
Intens stoned

Edelweiss
Info
80% Indica, 20% Sativa
Hybride:
genetica: Hindu Kush, Skunk 1
Bloeitijd: 7 – 8 weken

Beschrijving
Edelweiss is vernoemd naar het witte kleine bloempje dat
in de Zwitserse en Oostenrijkse Alpen groeit. Deze voornamelijk Indica soort is een kruising tussen Hindu Kush en
Skunk 1 en is zeer THC rijk.
45 marihuana

Sterkte

Smaak
Aards
Sandelwood
Dennen
Houtig
Rookt scherp
46

Effect
Intens stoned

green
crack
Info
70% Indica, 30% Sativa
hybride:
Genetica: Skunk 1, Afghani Indica
Bloeitijd: 8 – 9 weken

Beschrijving
Snoop Dogg says: Deze wiet is zo verslavend lekker dat je
er maar van blijft roken. Vandaar de naam Green Crack.
Door sommige omgedoopt in Green Cush, want er is uiteraard geen enkele overeenkomst met crack.
47 marihuana

Sterkte

Smaak
Mint
Mild zoet
Mild aards
Rookt scherp
48

Effect
Relaxed high

hawaiian
Haze
Info
90% Sativa, 10% Indica
hybride:
Genetica: Hawaiian, Haze
Bloeitijd: 10 – 12 weken

Beschrijving
De originele Hawaiian marihuana gekruist met Haze zoals
deze in Californie in de ’70er jaren voor het eerst in de kassen stonden produceert de top variëteit Hawaiian Haze.
49 marihuana

Sterkte

Smaak
Fruitig
Zoet
Bloemig
Penetrant
Rookt Zacht/mild
50

Effect
Helder stoned

Himalaya
gold
Info
Indica:
100%
Genetica: Nepal Kush, Noord-Indische Indica
Bloeitijd: 8 – 9 weken

Beschrijving
Himalaya Gold is vernoemd naar het berggebied waar ook
de Nepal Kush vandaan komt. Door Nepal Kush te kruisen met Noord-Indische Indica kwam Himalaya Gold tot
stand. Het is een krachtige en exclusieve soort.
51 marihuana

Sterkte

Smaak
Zoete chocolade
Aards
Kruidig
Rookt zacht/mild
52

Effect
Intens stoned

hindu
kush
Info

Smaak

Indica:
100%
Genetica: Origineel
Bloeitijd: 7 – 8 weken

Beschrijving
Hindu Kush is een originele cannabissoort en is genoemd
naar de bergketens die zich honderden kilometers uitstrekken tussen Pakistan, Afghanistan, Nepal en India.
53 marihuana

Sterkte

Aards
Sandelwood
Vanille/Karamel
Bloemig
Mild Ammoniak
Rookt licht scherp
54

Effect
Fysiek stoned

K2
Afghani
Info
80% Indica, 20% Sativa
hybride:
Genetica: Hindu Kush, White Widow
Bloeitijd: 7 – 8 weken

Beschrijving
K2 Afghani is een kruising tussen Hindu Kush en White
Widow. Vernoemd naar de tweede hoogste berg op aarde
vanwege zijn krachtige werking.
55 marihuana

Sterkte

Smaak
Aards
Eikenblad
Mild Ammoniak
Rookt medium scherp
56

Effect
Intense high

kaligria
Info
60% Sativa, 40% Indica
hybride:
Genetica: Aligria, Kali Mist
Bloeitijd: 10 – 11 weken

Beschrijving
De Indica variëteit Alegria gekruist met een Kali Mist
maakt de fraaie soort Kaligria, een zeer edel en verfijnde
variëteit.
57 marihuana

Sterkte

Smaak
Bloemig
Fruitig
Vanille
Aards
Rookt medium scherp
58

Effect
Heldere high

Koh
Kong
Info
100%
Sativa:
Genetica: Origineel
Bloeitijd: 9 – 10 weken

Smaak

Beschrijving
Koh Kong ligt op de grens van Cambodja en Thailand. Een
klein eilandje waar deze soort al sinds mensenheugenis
groeit.
59 marihuana

Sterkte

Grassig
Hooi
Sigaar/Rokerig
Eucalyptus laurier/groene thee
Rookt Zacht/mild
60

Effect
Fysiek stoned

La
blanca
Info
70% Indica, 30% Sativa
hybride:
Genetica: White Shark, Skunk 1
Bloeitijd: 7 – 8 weken

Beschrijving
Door White Shark met Skunk 1 te kruisen kwam de hybride variëteit La Blanca tot stand. Deze soort is ontstaan
in Spanje en kwam via Spaanse zaadveredelaars naar
Nederland.
61 marihuana

Sterkte

Smaak
Aards
Houtig
Zoet
Sandelwood
Eikenblad
Rookt medium scherp
62

Effect
Intens stoned

La
widow
Info
75% Indica, 25% Sativa
hybride:
Genetica: White Widow, Bubba Kush
Bloeitijd: 8 – 9 weken

Beschrijving
La Widow is een exclusieve soort die voortkomt uit een kruising tussen White Widow en Bubba Kush. Een tijd lang
werd deze soort zeer veel gevraagd in de coffeeshops, maar
de laatste twee jaar zie je haar steeds minder.
63 marihuana

Sterkte

Smaak
Aards
Zoet
Grassig
Mild mint
Rookt scherp
64

Effect
Helder stoned

Lambs
bread
Info

Smaak

100%
Indica:
Genetica: Origineel
Bloeitijd: 8 – 9 weken

Beschrijving
Lambs bread is een originele variëteit uit Jamaica. Zo genoemd vanwege de kenmerkende barbecueachtige geur. Dit
is de meest voorkomende soort op Jamaica en wordt op feestdagen door alle eilandbewoners gerookt en gegeten.
65 marihuana

Sterkte

Barbecue
Sigaar/Rokerig
Houtskool
Hooi
Zuur
Rookt zacht/mild
66

Effect
Intens stoned

lemon
diesel
Info
70% Indica, 30% Sativa
hybride:
Genetica: Lemon Skunk, California Sour
Bloeitijd: 9 – 10 weken

Beschrijving
Lemon Diesel is een kruising tussen Lemon Skunk en
California Sour. Waarbij Lemon Skunk de lemon smaak
levert en California Sour het zure gedeelte op zich neemt.
Het is een soort met zeer veel power.
67 marihuana

Sterkte

Smaak
Zoet
Zuur
Aards
Penetrant
Rookt medium scherp
68

Effect
Energieke high

lemon
Haze
Info
75% Sativa, 25% Indica
hybride:
Genetica: Lemon Skunk, Super Silver Haze
Bloeitijd: 11 – 12 weken

Beschrijving
Verwant aan de Critical lemon. Deze soort heeft een kenmerkende smaak en de high is langdurig. De THC druppels
zijn zo groot dat deze met het blote oog makkelijk te zien
zijn.
69 marihuana

Sterkte

Smaak
Lemon/citrus
Zoet
Mild ammoniak
Penetrant
Rookt scherp
70

Effect
Intense high

mako
Haze
Info
75% Sativa, 25% Indica
hybride:
Genetica: Kiwi Green, Haze
Bloeitijd: 10 – 11 weken

Beschrijving
Mako Haze komt tot stand door een kruising van Kiwi
Green en Haze. Vernoemd naar een haai vanwege zijn intense werking.
71 marihuana

Sterkte

Smaak
Sigaar/Rokerig
Ammoniak
Kruidig
Penetrant
Rookt scherp
72

Effect
Intense high

mexican
Haze
Info
85% Sativa, 15% Indica
hybride:
Genetica: Acapulco Gold, Haze
Bloeitijd: 10 – 11 weken

Beschrijving
Acapulco Gold is vernoemd naar het gebied waar deze plant
groeit in Mexico. Met Haze wordt bedoelt de eerste Haze
planten die in de ’70er jaren in Californië in de kassen
stonden. Een kruising tussen deze twee maakt Mexican
Haze.
73 marihuana

Sterkte

Smaak
Aards
Ammoniak
Barbecue
Penetrant
Rookt scherp
74

Effect
Fysiek stoned

nepal
kush
Info
Indica:
100%
Genetica: Geen
Bloeitijd: 7 – 8 weken

Smaak

Beschrijving
Nepal Kush is een originele soort en is afkomstig uit het
Himalaya gebergte in Nepal. Deze soort groeit in afgelegen
valleien al duizenden jaren in het wild.
75 marihuana

Sterkte

Aards
Vanille
Kruidig
Rookt zacht/mild
76

Effect
Intens stoned

peacemaker
Info
80% Indica, 20% Sativa
hybride:
Genetica: Super Skunk, Zuid-Amerikaanse Sativa,
Zuid-Indische Sativa
Bloeitijd: 8 – 9 weken

Smaak

Beschrijving
De Peacemaker is een combinatie van een aantal originele
Sativa soorten uit Zuid-Amerika en Zuid-Indië gekruist
met Super Skunk. Super Skunk komt weer voort uit een
kruising met o.a. Skunk 1. De naam geeft al aan dat deze
variëteit zeer vredelievend is.
77 marihuana

Sterkte

Aards
Zoet
Fruitig
Rookt scherp
78

Effect
Helder stoned
Fysiek stoned

shiva
Info
85% Indica, 15% Sativa
hybride:
Genetica: Skunk 1, Northern Light
Bloeitijd: 7 – 8 weken

Beschrijving
Beide ouders van de Shiva zijn opzichzelfstaand top soorten die ook nog eens aan de basis hebben gestaan van veel
hybride soorten die we vandaag kennen. Een favoriet van
vele Piramide team leden.
79 marihuana

Sterkte

Smaak
Aards
Mint
Suikerriet
Grassig
Rookt zacht/mild
80

Effect
Energiek stoned

shoreline
Info
60% Indica, 40% Sativa
hybride:
Genetica: Sensi Skunk, Oasis
Bloeitijd: 9 – 10 weken

Beschrijving
Sensi Skunk gekruist met Oasis maakt de exclusieve soort
Shoreline. De toppen zijn prachtig roze/paars en glinsteren
van de THC. Een werkelijk prachtige onbekende soort.
81 marihuana

Sterkte

Smaak
Fruitig
Kersen
Bloemig
Zoet
Penetrant
Rookt licht scherp
82

Effect
Intens stoned

snow
white
Info
80% Indica, 20% Sativa
hybride:
Genetica: White Widow, Northern Light, Skunk 1
Bloeitijd: 8 – 9 weken

Beschrijving

Smaak

Snow White komt tot stand door een kruisng van de bekende White Widow en Northern Light. Dankzij de White
Widow vormt deze soort in een vroeg stadium al mooie THC
kristallen op de toppen.

Aards
Bloemig
Rookt licht scherp

83 marihuana

Sterkte

84

Effect
Intens stoned

sog
kush
Info
80% Indica, 20% Sativa
hybride:
Genetica: OG Kush, Trainwreck, LA Confidential
Bloeitijd: 9 – 10 weken

Beschrijving
SOG Kush is een kruising tussen drie verschillende top variëteiten. De naam wordt uitgesproken als SO G(ee) Kush.
Soma seeds is verantwoordelijk voor deze soort.
85 marihuana

Sterkte

Smaak
Aards
Dennen
Houtig
Rookt scherp
86

Effect
Heldere high
Relaxed high

somari
Haze
Info
hybride:
70% Sativa, 30% Indica
Genetica: NY Diesel, Buddha Sister, Kushadelic
Bloeitijd: 9 – 10 weken

Beschrijving
Somari Haze is een kruising tussen NY Diesel, Buddha
Sister en Kushadelic. Een relatief onbekende soort met een
frisse smaak en pittig aroma.
87 marihuana

Sterkte

Smaak
Ammoniak
Diesel
Vanille
Mild fruitig
Penetrant
Rookt licht scherp
88

Effect
Intens stoned

sour
diesel
Info
70% Sativa, 30% Indica
hybride:
Genetica: Chemdawg, Mass Super Skunk,
Northern Light
Bloeitijd: 9 – 10 weken

Beschrijving
Sour Diesel komt voort uit een kruising tussen Chemdawg,
Mass Super Skunk en de klassieke Northern Light.
89 marihuana

Sterkte

Smaak
Diesel
Zuur
Aards
Penetrant
Rookt scherp
90

super
silver
Haze

Effect
Energieke high

Info
70% Satvia, 30% Indica
hybride:
Genetica: Northern Light, Haze, Skunk 1
Bloeitijd: 11 – 12 weken

Beschrijving
Met Haze wordt bedoeld de Haze planten zoals deze in de
’70er jaren voor het eerst in Californië in de kassen stonden. Skunk 1 heeft aan de basis gestaan van de vele hybride soorten die we nu kennen. Deze twee planten gekruist
met Northern Light maakt de Super Silver Haze.
91 marihuana

Sterkte

Smaak
Wierook
Bloemig
Mild zoet
Mild dennen
Rookt scherp
92

Effect
Intens stoned

top 44
Info
75% Indica, 25% Sativa
hybride:
Genetica: Skunk 1, Viking
Bloeitijd: 8 – 9 weken

Smaak

Beschrijving
Viking is een oude cannabissoort vermoedelijk uit Afghanistan. Deze gekruist met de bekende Skunk 1 maakt de
hybride soort Top 44. Vroeger kwam deze soort zeer veel
voor op de menulijsten van coffeeshops. Tegenwoordig is de
verkrijgbaarheid helaas moeizaam.
93 marihuana

Sterkte

Aards
Houtig
Grassig
Rookt licht scherp
94

Effect

venice
beach
afghani

Fysiek stoned

Info
75% Indica, 25% Sativa
hybride:
Genetica: OG Kush, White Widow
Bloeitijd: 8 – 9 weken

Beschrijving
Een typische Amerikaanse hybride die wij slechts sporadisch in Nederland tegenkomen.
95 marihuana

Sterkte

Smaak
Aards
Sandalwood
Mild fruitig
Rookt scherp
96

Effect
Intens stoned

white
rhino
Info
hybride:
90% Indica, 10% Sativa
Genetica: Afghani Indica, Braziliaanse Sativa,
Zuid-Indische Indica
Bloeitijd: 8 – 9 weken

Beschrijving
White Rhino is een kruising tussen een Afghani met Braziliaanse Sativa en Zuid-Indische Indica. Deze soort wordt
ook veel medicinale kwaliteiten toegekend.
97 marihuana

Sterkte

Smaak
Aards
Houtig
Eikenblad
Rookt zacht/mild
98

hash

Heeft een wereldwijde subcultuur gecreëerd met kleurrijke
mensen en prachtige verhalen, anekdotes en legendes. Over
mystieke landschappen, surrealistische ervaringen, een
eindeloze sterrenhemel in de Himalaya en zwoele verlaten
stranden.
De hashisins vindt zichzelf ‘more aware’, ‘bewuster’, ontvankelijk en esoterisch als mensen die nooit hebben gerookt
of gegeten. Ook is er de overtuiging dat alleen zij kennis
hebben/begrijpen wat de meerwaarde is. Vele hash rokers
zijn overtuigd van de geneeskrachtige werking, het mystieke bewustzijn dat door hash wordt verkregen en de werking als afrodisiacum.
Hash is er in vele tinten: donker rood, oranje blond, goud,
blond, licht groen, donker bruin, bruin, grijswit, etc. De
kleuren ontstaan door de leeftijd van de plant, het seizoen
van oogsten en uiteraard de genetische strain.
Verse hash waar ook ter wereld is over het algemeen nog
niet geschikt om te roken (te vochtig). Om de beste kwaliteit te verkrijgen moet het poeder tenminste een half jaar
rijpen, zodat de natuurlijke aroma’s zich kunnen ontwikkelen en de hash mild en geurig wordt.

Zeven

>

opslaan/rijpen

>

persen

Hash maken is bepaald geen sinecure. Veelal is het een eeuwen oude traditie die van vader op zoon wordt overgedragen.
Er zijn twee methoden. Allereerst kunnen de planten worden
gezeefd en wordt vanuit dat poeder de hash geperst/bewerkt.
Zeer belangrijk is uiteraard dat de planten worden geoogst
als het de goede tijd is (rijping). Dit verreist veel ervaring.
Na de oogst worden de planten schoon gemaakt, geknipt en
geselecteerd.
Hash poeder wordt luchtdicht verpakt en opgeslagen. Over
het algemeen laten ze die een tijdje rijpen voordat er hash
van wordt geperst. Goed persen: behoud van geur en smaak
en het product blijft jarenlang goed (te bewaren). Verwarmen: temperatuur is zeer belangrijk, bij een te grote hitte zal
de stuff verbranden en bij te weinig hitte zal er geen mooie
homogene structuur ontstaan. Libanese hash wordt slechts
licht aangedrukt en in linnen zakjes verpakt en gereed voor
vervoer gemaakt.
In Afghanistan wordt de hash gekneed met de hand. Dit is
een heel specifiek proces. De handgerubte hash vind je vooral
in India (Manali en Malana vallei). De hars wordt van de
bloemtoppen gewreven met de handpalmen. De zwarte ‘resin’
wordt van de handen geschraapt en verzameld.
103

104

afghaan
Info
Dof groen poeder dat hand geperst wordt, soms met hulp
van wat bronwater. Na het persen wordt de hash olijfgroen
tot bruin. Het wordt gerookt in hookahs en chillums.
De geur is subtiel, zacht en zoet met kenmerkende Afghaanse smaak en high. De werking kan zwaar fysiek
zijn maar ook zeer upliftend mentaal.

105

hash

106

Himalayas
Info
‘Kashmiri, Himachal pradesh, Malana, Menali’
Deze prachtige hash is donkerbruin/groen en zit vol ‘resin’
(hars). Veelal ook handgerubt. In meer commerciële vorm
ook gezeefd. Wordt gerookt in chillums, hookahs en leeg
gemaakte sigaretten hulzen die weer worden gevuld met
een hash melange. De geur is zwaar honing zoet en prikkelend. De werking is, zoals alle hash die op grote hoogte
groeit, zeer krachtig, helder en langdurig.

107

hash

108

india
Info
Indiase hashish, (zuiverste variant) noemt men charas.
Daar weer de absolute top van is een cream hash. De meeste
hash uit India komt uit Malana of Menali en is donkerbruin/zwart. De hash wordt gewonnen door de hars te verzamelen door met de hand palmen te wrijven over de toppen
(handrub). Er wordt ook gezeefd en vanuit dit hashpoeder worden plakjes hash geperst. De handrub zijn meestal
staafjes of ballen.
Hash wordt gerookt in chillums en soms in een bidi (na
het verwijderen van de inhoud van deze Indiase sigaret).
De geur is pittig/leerachtig met soms een hint naar licht
verbrande melk en karamel. De werking van goede hash is
trippend high.

109 hash

110

libanon
Info
Geel blond poeder: vroege oogst
Roodbruin poeder: late oogst
Geperst in witte linnen of katoenen zakjes, van ongeveer
100 tot 200 gram. De geur van Libanon is typerend, zeer
welriekend zoet aroma. Wordt gerookt in een waterpijp/
hookah. De werking is prettig psychedelisch.

111

hash

112

Marokko
Info
Lichtgroen poeder, kif wordt geperst in cellofaan, soms
met een fraaie stempel. De plaatjes variëren uiteraard in
kleur maar gemiddeld zijn ze licht tot donker bruin/geel.
De originele Marokkaanse marihuana planten hebben een
kort groei en bloei seizoen. De wiet kent een korte bloeiperiode waarna wordt geoogst. De planten zijn nog groenig
en beginnen net lichtgeel tot bruin te verkleuren. De geoogste planten worden op een zeef gelegd en de poeder (in
Nederland noemt men dat pollen of polm) die dat oplevert
is lichtgroen/geel. Hoe later wordt geoogst hoe dieper bruin/
rood het hash poeder is.
Marokkaanse hash geeft een heldere actieve high waarbij je
prettig aanwezig blijft, je zweeft niet weg en functioneert
prima. Marok verbandt snel. Het wordt gerookt in een traditionele Sebsi, een lange smalle houten steel met een klein
kleien of stenen kopje. De geur van Marok is aromatisch,
met een hint naar dennengeur (alpine smell), eerlijk puur
natuur raw/peperig. De werking varieert van een lichte
high tot zwaar stoned, al naar gelang de kwaliteit.
113

hash

114

nepal
Info
De hash uit Nepal is legendarisch onder de kenners. Ten
oosten van de Khyber pas (zie foto), achter de Hindu Kush
en ver in de Himalaya, is de hashish zo potent dat je er
prachtige visioenen en trippende dromen van krijgt.
De hash werd gesmokkeld in zadeltassen van kamelen die
in karavanen over eeuwen oude routes naar Istanbul trokken en van daaruit naar Europa werd getransporteerd.
De beste Nepalese hash wordt met de hand geperst. Men
maakt van de gezeefde pollen een bal en deze wordt verwarmt en urenlang gekneed totdat er een glanzend zwarte
bol is ontstaan, die een natuurlijke beschermende laag
heeft waardoor smaak, geur en werking lange tijd constant
van hoge kwaliteit blijft.
De geur van Nepal is (hennep) touwachtig, bloemig, zacht
en zeer geurig in joint of pijp. De werking varieert van
langdurige sterke high tot fysiek stoned, afhankelijk van
de kwaliteit (grootte van de zeef) en de bewerking.
115
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