
  

09-03-2015 

Festival pareltjes 

 



AGENDA 2015 
13 april 2015 Proeverij 

21 - 26 mei 2015 Schotland reis 

29 mei 2015 Whisky met eten 

Notities 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Festival feitjes 
Bijna 2700 bezoekers, 9 masterclasses tot de nok toe gevuld, 36 guided 

whisky tours en bijna 30 vrijwillige leden van de Ben Nevis Club om het 

geheel in goed banen te leiden. Bijna 40 stands, een vrachtwagen vol 

Haggis, gerookte zalm, stoofvlees, pate, Cheddar en meatballs zijn 

verorberd, 4 geweldige bands, een veiling voor het goede doel waarbij 

voor meer dan €1000 euro is opgehaald.  

Het winnende bod voor de Strathclyde uit 1965 van Morrison was gedaan 

door Dhr D. Van de Berg en bedroeg maar liefst €850!  

 

  



Inchgower  

 

De Hielander Whisky Festival 

botteling van vorig jaar (2014) was 

ook een Inchgower, maar dan met 

een finish op een eiswein fust. Deze 

kwam uit dezelfde periode 

(2000/2013) en was dus ook 13 jaar 

oud, net als de Inchgower die je 

vanavond krijgt. 

  

Details 

Distillery: Inchgower  

Region: Speyside  

Bottler:   
 

Douglas Laing  

Bottling serie: Provenance  

Vintage: 2000  

Bottled: 2013  

Strength:   
 

46.0 % Vol.  

Casktype   
 

Sherry Butt  

 



Glenallachie  

De uitspraak is: 'Glen alec y'. De 
distileerderij is gebouwd in 1967 
en de malt whisky vond 
voornamelijk zijn weg naar de 
MacKinlay blends. 

Kleur: Donker stro. 

Neus: Fris met geroosterde mout 
tinten, lichte esters, wat zoete 
honing en een vanille toon. 

Smaak: Verwarmend met hints 
van gemengde kruiden en wat 
gebarsten peper, romig, met hints 
van vanille zoetigheid. 

Finish: lang. 

  

 Details 

 Distillery: Glenallachie  

 Region: Speyside  

 Bottler:   
 

Gordon & MacPhail  

 Bottling serie: Connoisseurs Choice  

 Vintage: 1999  

 Bottled: 2013  

 Strength:   
 

43.0 % Vol.  

 Casktype   
 

Refill Bourbon Barrels  

 



Dalmore 

Aroma: 

Zoet en maltig met een sterke toffee 
toon en een vleugje zoete rode 
bessen. 

Smaak: 

Als eerste, diverse hete kruiden met 
zoete sherry en fijne fruitige 
bosbessen. 

Afdronk: 

Middel lang met een fijne frisheid. 

  

Details 

Distillery: Dalmore  

Region: Northern Highlands  

Bottler:   
 

Gordon & MacPhail  

Bottling serie: Connoisseurs Choice  

Vintage: 1999  

Bottled: 2014  

Strength:   
 

46.0 % Vol.  

Casktype   
 

Refill American Hogshead  

 



Mortlach 

Deze Old Particular Mortlach 10 years old 

is een special Anniversary Bottling ter 

gelegenheid van het 10-jarige jubileum 

van Whisky Import Nederland (WIN). Na 

een 6 jaar oude Glenrothes van Adelphi, 

een 10 jaar oude Macallan van Carn Mor 

en twee Arran First Cask releases is de 

vijfde release eentje van Douglas Laing. 

Samen met Fred Laing en Jan Beckers van 

Douglas Laing hebben Hans en Marcel Bol 

een uitstekende Mortlach geproefd en 

gebotteld. 

 

 

Neus: overweldigende bloemengeuren, aromatisch heideachtig, moutig, kruidig 

en zoet. 

Smaak: mond en tong bedekkend met honing, marmelade en fruitbonbons. 

Afdronk: verwarmend kruidig met kandijsuiker, heerlijk warm. 

Details 

Distillery: Mortlach  

Region: Speyside  

Bottler:   
 

Douglas Laing  

Bottling serie: Old Particular  

Vintage: 2004  

Bottled: 2014  

Strength:   
 

57.4 % Vol.  

Casktype   
 

Refill Bourbon Hogshead  

 



 

PAUZE 

  



Bruichladdich 

 

Neus:  

Dikke sherry geuren, marmelade zoetheid met 
zwavel in overvloed. Zeewier en zout, een sliert 
van rook en een hint van gezouten vlees, 
(Prosciutto). 

Smaak:  

Begint nogal gepeperd en warm, met de tannine 
in een wat later stadium, wat rode vruchten 
marmelade, maar zeker niet zo zoet als de neus. 
Dan meer droge sherry tonen, een hint van rook 
en leer evenals zwavel en gebruikte luficer 
koppen, zeezout. Dik en taai. 

Finish:  

Droog en veel wijn tannines, met iets turf rook 
en kruiden.  

Details 

Distillery: Bruichladdich  

Region: Islay  

Bottler:   
 

Meadowside Blending  

Bottling serie: The Maltman  

Vintage: 10.2001  

Bottled: 09.2014  

Strength:   
 

49.9 % Vol.  

Casktype   
 

Bourbon Cask, #378, 332 bottles  

 



Talisker Port Ruighe 

Er staat geen leeftijdsaanduiding op de fles en 
het alcoholpercentage is, traditioneel, 45.8%. 

De naam van de nieuwe telg is Talisker Port 
Ruighe, een verwijzing naar de hoofdstad en 
belangrijkste haven van het eiland. Het is ook 
een eerbetoon aan de grote Schotse 
handelshuizen van weleer zoals Cockburns, 
Grahams en Symingtons, die de woeste 
zeeën trotseerden, waarmee ze een 
belangrijke rol vervulden bij het ontstaan en 
de wereldwijde groei van de handel in 
portwijnen. Port Ruighe is een combinatie 
van whisky die heeft gerijpt in Amerikaans 
eiken en Europees eiken refill vaten, zoals 
Talisker traditioneel gewend isp te doen, 

naast whisky die rijpte in speciaal geconditioneerde vaten met een extra heftige 
blakering. Daarna is de whisky gefinished in vaten die voorheen port bevatten 
en daarmee kruidige, fruitige tonen toevoegen. Ze verbinden zich op elegante 
wijze met die schone, frisse rokerigheid van het essentiële Talisker-karakter. 

Geur: De zoete rook van een uitdovend houtvuur met de fruitige rijkdom van 

rijpe pruimen. De rook onthult al snel een laag van honingachtige mout en 

romige toffee. Naderhand volgt een subtiele mix van cederhout, menthol en fris 

rood fruit, vriendelijk begrensd door bittere chocolade en vanille.  

Smaak: Soepel en mond bekledend: de kruidige peper op de tong groeit snel naar 

onderscheidende turfrook, wanneer een romige rook zich vermengt met kruiden 

en donker fruit. De aarden, zachte tonen van een zuivere chocoladetaart worden 

in evenwicht gehouden door de bite van rood fruit, kersen en pruimen; dan volgt 

een golf van zacht drogende vulkanische rook die leidt tot een prachtige mond 

vullende malt.  

Afdronk: Lang, gedenkwaardig en mond vullend; op de tong blijft een 

aantrekkelijke en intens rijke droge rook met een vol cacao-karakter achter. 

Bron: Diageo  



Lagavulin 

Deze Exclusive Malts Islay Malt uit 2007 is 
gebotteld door de onafhankelijke bottelaar 
The Creative Whisky Company van David 
Stirk. Een speciale WIN 10th Anniversary 
Release waarmee het 10 jarige jubileum van 
Whisky Import Nederland wordt gevierd. Dit 
is inmiddels de zesde jubileum botteling. 
Achter het sprekende etiket gaat een 7 jaar 
oude single cask whisky schuil, waarvan we 
de afkomst helaas niet kunnen verraden. Het 
is 1 van de 3 distilleerderijen aan de zuid kust 
van Islay bij Kildalton. En zoals altijd ligt de 
waarheid in het midden..... Lagavulin. 
Ondanks de leeftijd is dit een zeer volwassen 
Islay whisky met veel fruittonen, zilte zee 
invloeden en natuurlijk turf. Slechts 314 
flessen gebotteld. 

 

Neus: fris geel fruit met veel zeezout en lichte turfrook. 

Smaak: prachtige evenwichtige turf, fruit en eiken. 

Afdronk: lang en prikkelend. 

Details 

Distillery: Lagavulin  

Region: Islay  

Bottler:   
 

The Creative Whisky Company  

Vintage: 2007  

Bottled: 2014  

Strength:   
 

50.0 % Vol.  

Casktype   
 

Port Cask Finish  

 



  

 

 
 

   

  

   

  

 

 
  

 

 


