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AGENDA 2013
14 december: Feestavond met muziek, loterij enzovoort, in de SOOS
Luttik Oudorp. Let op, op verzoek van veel leden is het
dit jaar op een zaterdag!
12 januari:

Nieuwjaars receptie/borrel in de Hielander.

27 januari:

Jaarvergadering.

Langs blend (Teams 1 & 2)

Glen Deveron (Teams 1 & 2)
Glen Deveron is de naam voor de officiële
bottelingen van de single malt van
Macduff, wat een relatief nieuwe
distilleerderij is. Macduff werd in 1962
opgericht door een consortium van lokale
ondernemers. De distilleerderij werd
overgenomen door William Lawson's.
Lawson werd onderdeel van Martini-Rossi
in de vroege jaren 1980, welke zelf weer
overgenomen werd door Bacardi in 1992.
Officiële bottelingen komen uit onder de
naam van Glen Deveron, en onafhankelijke
bottelingen onder de naam Macduff.

Glen Gordon (Team 1)
Een 15 jaar oude vatted malt uit de speyside. Ze is
onderdeel van de Glen Gordon range van Gordon en
McPhail’s.
Proefnotitie van ‘The Chaps at Master of Malt’:
Neus: rijke tonen van Madeira en appel, hints van kruiden
en honing. Er zijn tonen van steranijs en gerst, een hint van
eikenhout en verse munt.
Smaak: Er zijn tonen van gesneden kruiden, vooral venkel,
er tonen van Madeira en calvados met een vleugje
eikenhout.
Finish: De finish is zacht, maar toch van goede lengte met
geroosterd eikenhout en kruiden.

Glen Keith (Team 2)
De Glen Keith distilleerderij werd gebouwd
in 1957-1960 op de plaats van een
maïsmolen door de Chivas Brothers, die
ook eigenaar van de nabijgelegen Strathisla
distilleerderij zijn. Glen Keith had
oorspronkelijk 3 stills omdat de
distilleerderij
is
ontworpen
voor
drievoudige distillatie. Deze 'Lowland'
setup was zeer ongebruikelijk voor een
Speyside distilleerderij. Het aantal stills
werd verhoogd tot vijf in 1970, toen ze
overgingen op 2 maal distilleren.

De nieuwe stills waren de eerste gasgestookte stills in Schotland. De Glen Keith
distilleerderij werd stilgelegd in 1999 en verkocht aan Pernod Ricard in 2001.
Helaas hebben de nieuwe eigenaren niet de oorspronkelijke distilleerderij
apparatuur weten te behouden in de tien jaar die volgden. Na te zijn stilgelegd
in 1999, werd de Glen Keith distilleerderij 'officieel' heropend op 14 juni 2013 hoewel sommigen zeggen dat malt whisky productie eigenlijk wat vroeger begon
in, namelijk in april 2013. Vergeleken met de 'oude' Glen Keith distilleerderij is
de productiecapaciteit bijna verdubbeld tot 6.000.000 liter pure alcohol per jaar.

North Port-Brechin (Team 1)
North Port (ook wel bekend als
Brechin) werd opgericht in 1820 in het
Angus gebied van de Eastern Highlands
onder de naam Townhead. De naam
werd veranderd in Brechin in 1832 en
naar North Port in 1839. Nagenoeg
haar gehele productie ging in de
blends.

De distilleerderij werd overgenomen in 1922 en was inactief in 1928-37 en 193948, in die tijd was het kort de thuisbasis van de Poolse infanterie.
North Port werd gemoderniseerd in de jaren 1970, maar sloot in 1983 en werd
afgebroken in 1994. De site is nu de thuisbasis van een supermarkt. De eerste
officiële bottelingen waren een paar Rare Malt edities medio-jaren '90, meer
recent, werd een officiële botteling uitgebracht onder de Brechin naam.
Sommige onafhankelijke bottelingen bestaan ook. De huisstijl wordt beschreven
door Michael Jackson's Malt Whisky Companion als 'Droog, fruitig, gin-achtig.
Aperitief.

80/20 (Team 2)
80 20 Blend of Glenmorangie and Glen Moray
Exclusive Whisky
Blended Malt, 70cl / 40%
Het marketing verhaal is dat in 1999 enkele 21 jaar
oude Glenmorangie vaten per ongeluk gemengd
met wat anders in een verhouding 80/20 tijdens een
onoplettendheid. De 20% is een jonge Glen Moray.
Recenter hebben ze hetzelfde verhaal gebruikt
maar dan met een Ardbeg vat en Glen Moray.

Het zijn wel gewilde verzamelobjecten gezien de prijzen die men er voor vraagt.

Aberlour (Team 1)
Een aberlour uit de 80’er jaren toen
men nog Glenlivet als achtervoegsel
op het etiket had staan.
Regio:
Gedistilleerd:
Alcoholperc.:
Inhoud:

Speyside
jaren ‘80
43 %
750 ml

De huidige Aberlour distilleerderij was niet de eerste distilleerderij die zo
genoemd was. In 1826 waren het Peter Weir en James Gordon die samen een
distileerderij begonnen enkele kilometers stroomafwaarts op de rivier de Spey.
Deze ging echter in vlammen op in 1879 waarna de bankier James Fleming een
nieuwe bouwde met dezelfde naam op een andere lokatie.

Glen Garioch (Team 2)
Gebotteld in de jaren ’80, in die periode was de
distilleerderij de eerste die gas van de noordzee
gebruikte voor verwarming.
In november 1972 werd pas de eerste Glen Garioch
single malt uitgebracht. Tot dan toe werd de
whisky uitsluitend gebruikt voor blends zoals VAT
69, Bell’s en de whisky likeur Drambuie.

Little Mill (Team 1)
De Littlemill distilleerderij is gelegen in Bowling, ten
noordwesten van Glasgow, tussen de rivier de
Clyde en de spoorlijn, in de buurt van het station
van het plaatsje Bowling. Hoewel al enige jaren uit
productie was er nog altijd de hoop dat Littlemill
ooit weer zou worden heropend.In september
2004 is de distilleerderij helaas zo goed als geheel
afgebrand. Van de monumentale panden resteren
alleen nog wat ruines. Er bestaan plannen om de
distilleerderij weer te herbouwen en er een
museum in te stichten. Als je de restanten bekijkt,
die na de brand zijn overgebleven slaan echter de
twijfels toe of dat ooit zal
lukken.
Littlemill
was
waarschijnlijk de oudste nog
bestaande
distilleerderij.
De
productie is begonnen in 1772. Tot aan de
dertiger jaren, werd er nog de methode van
drievoudige distillatie gehanteerd, wat toentertijd algemeen gebruik was in de
Lowlands. De distilleerderij werd in de mottenballen gedaan in het jaar 1984 en
in 1989 weer heropend. In 1994 was de definitieve sluiting van de Littlemill
distilleerderij en in 1997 werd de distilleerderij grotendeels gesloopt en
ontmanteld. Op dit moment zijn alleen Glenkinchie, Auchentoshan en
(mondjesmaat) Bladnoch nog in productie in de Lowlands. Eigenaar Loch
Lomond Distillers heeft nog voldoende rijpende voorraad Littlemill voor de
komende jaren, door de brand is wel een groot deel van de voorraden vernietigd.
Kleur: vol goud. Neus: aroma’s van witte chocolade met perzikschilletjes en
vleugje turf, gember en kaneel. Smaak: tonen van fruit ( nectarines), dan meer
tonen van chocola, honing en citroen. De afdronk is lang met honingzoete tonen.

Linlithgow (Team 2)
Regio:
Bottelaar:
Botteling:

Lowlands
Càrn Mòr
Celebration of the
Cask
Gedistilleerd: 06-10-1982
Gebotteld:
02-06-2008
Vat & nr:
Refill Sherry Butt 2220
Aantal flessen: 582
Alcoholperc.: 61.8 %
Inhoud:
700 ml

Glenisla (Team 1)
Speyside, Signatory
Net als Craigduff is ook Glenisla een naam
waaronder Signatory geturfde Glen Keith
bottelde. Tijdens de jaren zeventig durfde
Glen Keith al eens te experimenteren met
geturfde runs, en dit door licht geturfde
malt en zwaar geturfd water bij elke wash
toe te voegen. Naar het schijnt zou men
voor de Glenisla het geturfde water zelfs
eerst door de still gejaagd hebben om de
turfconcentratie nog te verhogen.

Het resultaat werd gebruikt voor blends, o.a. voor de ‘Century of Malts’
botteling van Chivas. Toch kon Signatory enkele vaten in handen krijgen en
bottelen als single malt.

Glendronach (Team 2)
Regio:
Bottelaar:
Alcoholperc.:
Inhoud:
Leeftijd:
Gedistilleerd:
Gebotteld:
Vat nummer:

Speyside
Signatory
54.6%
700 ml
25
1977
2003
5695

Signatory the company was founded in 1988. It is a family owned and managed
company, being one of only three true independent bottlers. They always like to
draw a distinction between the independent companies who bottle their own
products, and the independent companies whose products are bottled under
contract. The other fully independent bottlers are: Gordon & MacPhail and Wm.
Cadenhead.
The name of Signatory derived from the fact that their initial intention was to
find someone famous to sign the labels for bottles produced from one single
cask. The first cask we purchased was a cask of 1968 Glenlivet, which was sold
long before we could find a famous person.

Bunnahabhain (Team 1)
Regio:
Distilleerderij:
Bottelaar:
Gedistilleerd:
Gebotteld:
Alcoholpercentage:
Vat & nummer:
Aantal flessen:

Islay
Bunnahabhain
CÀRN MÒR
20 October 1989
10 June 2013
43.5 % natural cask
strength
Hogshead 5722
241 à 70 cl / 700 ml

De single malts gedistilleerd door
Bunnahabhain zijn algemeen bekend om hun
zachte smaak en de afwezigheid van turf in
de neus en in de mond, zeer in tegenstelling
tot de andere Islay
whisky's.
Deze
Bunnahabhain 1991
is zeker anders. In dit
geval kunt u genieten van
een single malt whisky met
sporen (misschien zelfs iets meer dan
de sporen ) van turf in de neus en in de
mond. De rijping van de ex - bourbon cask nr . 5722 mocht net geen 24 jaar zijn,
te weten van 20 oktober 1989 tot 10 juni 2013.
In de neus een vloed van exotisch fruit - ananas , mango , papaya en lychees. In
de mond gaat dezelfde sensatie gepaard met subtiele zoetheid en delicate tonen
van rook en turf. In de afwerking verdwijen de vruchten, de zoetheid vermindert
en de rook lost langzaam op.

Bunnahabhain (Team 2)
Regio:
Leeftijd:
Distilleerderij
Bottelaar:
Alcoholpercentage:
Vat & nummer:
Non-chillfiltered:

Islay
24 jaar jaar
Bunnahabhain
Berry Brothers & Rudd
49.8%
Sherry 4111
ja

Bunnahabhain, betekenis "Monding van de rivier",
is gelegen in een prachtige omgeving met uitzicht
op het eiland Jura. In tegenstelling tot zijn buren
op het eiland, is Bunnahabhain whisky een light
peated malt. De distilleerderij heeft de grootste
pot stills op het eiland en de productie wordt
meestal gebruikt voor het
blenden. De officiële
bottelingen zijn vaak een
zacht subtiele Islay malt. Deze
botteling is zeer zacht en er is geen
spoortje turf of jodium in te bekennen.
De stijl van deze soort Bunna's wordt erg
gewaardeerd en zijn erg gewild. Dat bleek ook maar weer, want de flessen zijn
al niet meer te krijgen. Een mooie zware sherry whisky. Kleur: donker bruin.
Neus: marsepein, chocola, vanille, karamel(toffee) en gedroogd fruit(tutti frutti).
Smaak: zwaar, nootachtig en verderop zoetig en fruitiger (rood fruit als
aardbeien framboos). Geef je de whisky meer tijd dan komt hij helemaal open
met zich verdiepende smaken. Afdronk: een “grote “ whisky, lang van afdronk.
Goed in balans met veel sherry, fruit en noten. Heeft het niet nodig, maar zelfs
met een beetje water blijft de smaak in balans.
Met dank aan whiskytrain.nl voor de notities van deze bunnahabhain.

