07-03-2016

Agenda
18 april

Blinde Proeverij;

27 mei

Whisky met eten, €45,- leden en €50 introducé;

September

Proeverij (onderwerp nog niet bekend);

Oktober

Proeverij (onderwerp nog niet bekend);

November

BNC clubbottelingen deel 2;

16 december

Feestavond;

Islay is een Schots eiland, het zuidelijkste van de Binnen-Hebriden. Het
ligt net ten zuiden van Jura.
De belangrijkste plaats is Bowmore, andere plaatsen van betekenis zijn
Port Ellen en Port Charlotte. Het inwoneraantal is iets meer dan 3000. De
oppervlakte van het eiland is ruim 600 vierkante kilometer. De kustlijn
bedraagt ongeveer 200 kilometer.
Vervoer naar het eiland is mogelijk via een vliegtuig vanaf Glasgow, of
via de boot vanaf de veerhaven van Kennacraig. Het klimaat op Islay is
vaak zachter dan op het Schotse vasteland, dankzij de warme
Golfstroom.
De bekendste Ileach (zoals de inwoners van Islay heten), is George
Robertson, voormalig secretaris van de NAVO.
Het Schots-Gaelisch wordt nog door ongeveer 50% van de inwoners
gesproken maar verliest steeds meer terrein.
De belangrijkste bron van inkomsten voor de lokale bevolking is de
landbouw, het distilleren van whisky en het toerisme dat daaruit
voortvloeit. Ook vogelaars komen graag naar Islay en hebben hun
inbreng in het toerisme.

Speyside Cooperage
In

the heart of Speyside
Malt Whisky Trail lies the
Speyside Cooperage, the
only working cooperage in
the UK where you can
experience the ancient art
of coopering.
Since
1947,
Speyside
Cooperage has produced the finest casks from the best American Oak. In
2008 the Cooperage was sold to the French firm Tonnellerie François
Frères.
Today the cooperage continues to
work and produce the age-old
product, still using traditional
methods and tools. Each year, it
produces and repairs nearly
150,000 oak casks used by the
surrounding Speyside Whisky
distilleries, as well as distilleries
throughout Scotland and the rest
of the world.
The Cooperage is the only
cooperage in Britain with a visitor
centre.

Bowmore Goldreef
Bowmore Gold Reef is vernoemd naar de
gloed van de zon, welke op de zeebodem en
riffen van Islay Coral reflecteert. Hij maakt deel
uit van een trio bottelingen uitgebracht in 2014
voor de travel retail. Bowmore Gold Reef heeft

gerijpt in first-fill ex-bourbon vaten, waardoor
deze whisky over tonen van vanille,
citrusvruchten en kokosmelk beschikt.

Kleur: helder goud.
Neus: Aroma’s van vanille, kokosmelk
gepocheerde perzik, sinaasappel en limoen,
omfloerst door zilte turfrook.
Smaak: Tonen van rinse turf worden aangevuld
door tropische fruittonenen, van ananas,
mango en kiwi. Het geheel blijft toch
kenmerkend Islay door tonen van zeezout en
olijfolie.
Afdronk: Lang en levendig met een accent van
honing.

The Peat Monster
John Glaser, de oprichter van Compass Box, ziet
zichzelf als een tradionele blender, om van
verschillende
(malt)whisky's van
diverse
leeftijden originele en bijzondere nieuwe whisky's
te creëren. De basis voor John Glaser's Compass
Box whisky's is de absolute topkwaliteit van de te
gebruiken graan- en maltwhisky's. Peat Monster
is voor echte turfliefhebbers en voor diegene die
van een complexe en veelzijdige maltwhisky
houden. De balans en de rijke en subtiele zoetheid
wordt in deze blended malt verkregen van de 12en 17 jaar oude maltwhisky's van de Ardmore
distilleerderij die mooi samensmelten met de
rokerige en moutige complexiteiten van de 10
oude maltwhisky van Caol Ila.
Kleur: Licht geel.
Geur: Zeer aromatisch, fruit, kruiden met aroma's
en ziltheid van de zee.
Smaak: Vol, rijk en mooie aroma's van gerookt
bacon-spek, peat, mout en tonen van fruit en
kruiden met een lange zich herhalende afdronk
van rokerigheid en mout.

Laphroaig Triple Wood
Na

het succes van de vorige Laphroaig
bottelingen voor “the Friends of Laphroaig”
heeft de Laphroaig distilleerderij deze
bijzondere Laphroaig Triple Wood op de markt
gebracht. De complexe, zoetige en veenachtige
smaak van deze nieuwe Laphroaig Triple Wood
is het resultaat van het rijpingsproces in drie
verschillende soorten vaten: ex-Bourbon
vaten, de traditionele Quarter Casks en
Europese eikenhouten oloroso vaten (Butts).
Laphroaig Triple Wood is non-chill filtered en
wordt gebotteld op 48% alc.
Kleur: Vol goud.
Neus: Verrassend, dat de zo voor Laphroaig
bekende medicinale tonen eerst door de pittige
aroma’s van het hout van deze “Triple Wood”
even opzij worden geschoven. Terwijl ook de
turf tonen ook eerst enigszins onderdrukt
worden. Zelfs minder stevig en groots dan
andere jongere bottelingen van Laphroaig. Dan
komen aroma’s voorbij van vanille, eucalyptus,
kamfer, jodium, lichte witte peper, gerookte
thee, nat hooi en iets boter, natte aarde en dan
nog meer vanille. Dit alles zeer aangenaam.
Smaak: Stevig mondvullend, begint ongewoon zoet voor een Laphroaig met
tonen van sinaasappel likeur, veel vanille, boter toffee’s dan volle en diepe
rokerige tonen met de bekende Islay aroma’s die fraai samensmelten met de
subtiele en zoetige aroma’s van het sherryhout en tonen van fruit en veenachtige
kruiden.
Afdronk: Complex en lang met terugkerende medicinale en ziltige tonen, turf en
de zachte aangename zoetige vanille tonen van het sherry vat.

PAUZE

Laphroaig Quarter Cask
Laphroaig Quarter Cask wordt zoals vroeger
in de 19e eeuw de gewoonte was weer op
kleine vaten gelagerd. Naarmate de
whiskymarkt groeide, werden de vaten steeds
groter ivm de opslag en ook het transport was
voordeliger. De relatie tussen het fust en de
rijping hierin is van essentieel belang.
Laphroaig constateerde dat de whisky, die de
rijping op kleine vaten onderging, soms meer
dan 60% intensiever van smaak werd door het
langere contact met het hout, dan de grotere
vaten. Na de eerste rijping in eiken vaten en
daarna op de vernieuwde Quarter casks en het
laten rijpen van de maltwhisky op deze vaten
in de authentieke Dunnage Warehouses en
ook met de non chill-filtered botteling op 48%
alc. geven aan deze Single Islay Malt een
verrassende en unieke smaak met finesse en
mooie aroma's.
Kleur: Herfst goud.
Neus: Fijn en zuiver, intens rokerig,
medicinaal, aroma's van de zee - zilt en jodium,
romig en tonen van sinaasappel verfraaien de
aangename aroma's van de whisky.
Smaak: Zachte aanzet, dan komen de aroma's
van de mout en kruiden los, rokerig, ziltig,
romig, fruitig (sinaasappel) met een complexe
mooie afdronk waar het sinaasappel aroma plaatsmaakt voor een licht bittertje
met tonen van noten en koffiebonen.

Finlaggan Cask Strength
Finlaggan

Islay Single Malt is een malt
whisky afkomstig van een Islay distilleerderij
waarvan de naam geheim wordt gehouden.
De naam Finlaggan is afkomstig van het in
Islay gelegen Loch Finlaggan. In het meer
liggen twee eilanden die belangrijk waren
voor de Schotse historie, Eilan Mor (groot
eiland) en Eilan na Comheirle (eiland van
bestuur). Hier werd namelijk de Clan
Macdonald, de grootste en belangrijkste van
Schotland, geïnstalleerd als Lords of the Isles.
Hun bewind duurde tot 1493, nadien nam
koning James IV de zeggenschap over.
Finlaggan wordt gebotteld door de Vintage
Malt Whisky Company. De firma werd in
1992 opgericht en is naast Finlaggan ook
eigenaar van de merken The Ileach, Islay
Storm en Cooper’s Choice.

Kleur: Strogoud.
Geur: Zoete rookgeur met wat zout,
duidelijke graan tonen en hinten van fruit
met een zweem van teer.
Smaak: Mooi, weinig zout, wel overrijpe
appel, drop, leer en tabak. Lekker vettig met een licht amandel zoetje en
natuurlijk een flinke dot rook.
Afdronk: Lang, rokerig met wat citroen en ziltigheid.

Octomore 06.1
Versie 1 van de zesde editie van ’s werelds
zwaarst geturfde whisky is onderdeel van
Bruichladdichs nieuwe Scottish Barley-serie.
Evenals de ongeturfde Bruichladdich en de
“normaal” geturfde Port Charlotte is hij
gedistilleerd uit louter inheemse Schotse
gerstsoorten. Het turfgehalte is 167 ppm en de
whisky is afgevuld op een alcoholpercentage van
57%. Ondanks deze enorme getallen is men erin
geslaagd een whisky te creëren met finesse en
een delicate complexiteit.
Octomore, de naam is afgeleid van de verdeling
van een oud landgoed op Islay in acht agrarische
eenheden of werkbare achtsten. In dit geval de
achtste van de Molen (Octovullin) gelegen in de
buurt van Bridgend.
Kleur: Bleekgeel.
Neus: Eerst ziltige tonen van zeenevel, het
schuim van de branding, zeewier en jodium.
Vervolgens stevige turfrook en tonen van zwarte
peper. Na enige tijd openbaren zich tonen van
heidebloemen, citroenbalsem en watermunt.
Smaak: de ziltige en rokerige tonen zijn sterk
aanwezig, maar steeds sterker proef je gemoute
gerst en zachte eikentonen en fruitigheid van
limoen en gepocheerde appel en peer.
Afdronk: Hier blijft de verwarmende rokerigheid
lang hangen.

Notities

