
  

12-09-2016 

Clubbottelingen 

Deel 2 



Agenda 
 

17 oktober 2016 Hans Glandorf 

14 november 2016 Standaard botteling vs NAS 

16 december 2016 Feestavond 

10/11 februari 2017 Hielander Whisky Festival 

Inkopper 

Ruud Boots is dit jaar op vakantie in Zweden geweest en heeft daar twee 

flessen Mack (Swedish Single Malt Whisky van de Mackmyra distillery) 

op de kop getikt. Deze worden in Gavle - Oost Zweden vervaardigd. 

Mackmyra Mack heeft een aroma 

dat licht en fruitig is met hints van 

citrus en peer. Ook zijn er 

kruidige hints te ontdekken van 

anijs, vanille en munt. De smaak 

van Mackmyra Mack is fris en 

fruitig met een jeugdig en pittig 

karakter met hints van peer, 

citrus en vanille.  



Glenlivet 
Clubbotteling 2009 

14 jaar, 1994 - 2009 

61,0 % 

560 flessen 

Vat nr. 61415 

Vat type: Sherry Cask 

Cask strength  

 

 

  

Notities 
 

 

 

 



Mortlach 

Clubbotteling 2013 

15 jaar 

56,1 % 

160 flessen 

Vat nr. 7201 

Vat type: Refill Sherry Cask 

Clubbotteling 2009 

Cask strength  

Notities 
 

 

 

 



Linkphroaigh 
Clubbotteling 2015 

6 jaar, 2000 - 2011 

51,8 % 

158 flessen 

Vat nr. 2015 

Vat type: Sherry Butt 

Blended Malt. Het is een Linkwood die nog 

even op een Laphroaig vat heeft gelegen. 

 

 

 

Pauze 



Laphroaigh 
Clubbotteling 2011 

10 jaar, 2000 – 2010 

59,2 % 

100 flessen 

Vat type: Bourbon 

Cask strength 

 

 

  

Notities 
 

 

 

 

 



Springbank 
Clubbotteling 2007 

10 jaar, 04/1997 – 05/2007 

59,0 % 

Vat nr. 283 

Vat type: Sherry Butt (510 l) 

Begin 1997 is in de Ben Nevis Club besloten om 

eens te bekijken of er mogelijkheden waren om 

te komen tot aankoop van een “eigen” 

whiskyvat. Hiertoe werd een zogenaamde 

vatcommissie in het leven geroepen in de 

persoon van Jaap Vriesman en Krijno Evenhuis. 

Zij onderzochten de mogelijkheden en kwamen 

tot de conclusie dat de Springbank Distillery 

hiervoor de gunstigste opties bood. Na uitvoerig 

beraad werd besloten tot aankoop van een 

whiskyvat en de vatcommissie heeft toen uit 

naam van de club bij J. A. Mitchell & Co. Ltd. 

oftewel de Springbank Distillery in Campbeltown, een vat New Fill whisky 

aangekocht. 

Er waren in totaal 250 aandelen in het vat en deze zijn aan (voornamelijk) 

leden van de club verkocht. Elke aandeelhouder heeft toendertijd dus per 

aandeel 1/250ste deel van het vat gekocht. 

Op de whisky monitor van Malt Maniacs scoort deze Springbank 84 uit 

100 (http://whisky-monitor.com/bottle.jsp?bid=9992). 



  

  

 

   

  

   

   

 
 

 

 

 


