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Agenda
•
•

15 december Feestavond bij Koekenbier
9/10 februari Hielander Whisky Festival

SMWS
De SMWS werd In 1983 opgericht met als doel zelf vaten whisky te kopen
en de bottelingen uitsluitend aan de leden te verkopen. In 35 jaar tijd is
de SMWS uitgegroeid tot een Society met bijna 30.000 leden, verspreid
over 20 landen. De SMWS heeft member clubs in Edinburgh en London.
Daarnaast zijn er in diverse landen (waaronder Nederland) Partner Bars te
vinden. Maandelijks brengt de SMWS tussen de 10 en 15 single cask
bottelingen uit, geselecteerd door het eigen proefpanel dat in Edinburgh
is gehuisvest. SMWS whiskies zijn uitsluitend door leden via
www.smws.com aan te schaffen. U zult ze niet in de slijterij aantreffen.

Speciaal SMWS aanbod
Speciaal voor Ben Nevis Club leden, het is een limited edition van een
botteling die door Hans Offringa is gekozen voor zijn boek De Keuken in
met Whisky, dat hij met De Librije heeft gemaakt. De fles staat ook in het
boek en is alleen voor Nederland bestemd.
Normaal kost een jaarlidmaatschap 65 pond en deze fles 120 pond,
nu voor 148 pond tezamen.
https://www.smws.com/membership-bottle-29-214-without-pack

Presentator
Vanavond presenteert Hans Offringa een speciale proeverij met 6
verschillende whiskies van de Scotch Malt Whisky Society (SMWS)
waarvan hij de ambassadeur is voor de Benelux. Het betreffen allemaal
single cask whiskies, gebotteld op vatsterkte, ongefilterd en niet
bijgekleurd. Welke whiskies het zijn, wordt vooraf niet bekend gemaakt,
want Hans gaat op een bijzondere manier de single malts presenteren.
Hans Offringa is schrijver, presentator en fotograaf met een
internationale staat van dienst. Sinds 1990 heeft hij zich gespecialiseerd
in alles wat met whisky en whiskey te maken heeft. Zijn boeken en
artikelen worden wereldwijd gepubliceerd in het Nederlands en het
Engels. Met zijn Amerikaanse vrouw Becky vormt Hans sinds 2006 The
Whisky Couple. (zie voor meer info: www.thewhiskycouple.com)
Hij is meermalen onderscheiden voor zijn werk, onder andere met de
titels Honorary Scotsman, Kentucky Colonel en Keeper of the Quaich.

