
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

WHISKY… 

net even anders 
 

De Beurs 

3 december 2010 



Maaseik, 20 november 2010. 

  Uitnodiging 

Beste wijnliefhebster en -liefhebber, 

Met enige trots nodigen wij je uit op onze volgende 

degustatie-avond die in het teken zal staan van Schotse 

Whisky.  Je zult je wellicht afvragen (de dames onder jullie in 

het bijzonder) wat dat nu met wijn te maken heeft?  Wel, in 

het verleden stonden al Whisky’s, Porto’s, Sherry’s, Grappa’s 

en andere geestrijke dranken  op het programma.  Nu dus 

opnieuw WHISKY. 

Ons medelid, Marc Vranken is een fervent liefhebber van whisky en stelde voor om 

deze avond voor jullie te verzorgen. Zijn liefde voor deze drank is intussen 

uitgegroeid tot een ware passie… doch dit verhaal laten hem beter zelf vertellen.  

 Wij nodigen jullie uit op vrijdag 3 december 2010  in ons lokaal  

“de Beurs “ - 2de verdieping om 20u  

Deze gezellige en ongedwongen degustatie, waarbij u een aantal niet-

commerciële en zeer bijzondere whisky’s  zal “tasten”, staat  in het teken van de 

:  

Het grootste geheim van Schotland… 

 

 

 

 

 

 

Wij stellen uw aanwezigheid op prijs (zeker de dames – een niet te missen 

ervaring!)  maar vragen om je deelname te melden aan onze wijnmeester  PAUL  

vóór maandag  29 november  e.k.  via:   

Tel: 089-754695       Fax: 089-753345  of      mail aan paul@vandinter.be 

of via een mailtje aan johngolsteyn@euphonynet.be  

 

OPGELET:  Wij zorgen voor de proefglazen 

 

Namens de Maaslandse Wijnvrienden VZW:            Relind, Guy, Marc, Paul en John 

Verloren Kost 86 3680 Maaseik 

mailto:paul@vandinter.be
mailto:johngolsteyn@euphonynet.be


Deze degustatie-avond werd geheel verzorgd door ons medelid Marc Vranken. Marc, 

gepassioneerd door whisky, had wel enkele speciale bottelingen voorzien in zijn proeverij 

of “tasting” en het was voor hem geen sinecure om een keuze te maken tussen de 250 

flessen van zijn verzameling. 

 

Geschiedenis: 

 

De oorsprong van het distilleerproces, dat aan de basis ligt van het productieproces, is 

niet nauwkeurig bekend. Bronnen, die verwijzen naar de mogelijke oorsprong, verschillen 

van land tot land en van cultuur tot cultuur. Naargelang invalshoek en eigenbelang wordt 

de uitvinding toegeschreven aan de Chinezen, de Egyptenaren, de Grieken, de Romeinen 

of de Alexandrijnen, maar alleszins dateert de uitvinding lang voor de geboorte van 

Christus. 

Uit archeologische vondsten leidden we af dat de Mesopotaniërs al omstreeks 3500 v.C. 

eenvoudige distilleertoestellen kenden, die gebruikt werden voor het vervaardigen van 

parfums en voor het stoken van essences uit bloemen en planten. 

Het waren uiteindelijk Ierse monniken die het Christelijk geloof naar Schotland brachten 

en ook de kunst van het brouwen en distilleren. 

Wie meer over de geschiedenis van het distilleren van whisky wil weten verwijzen we naar 

de  (nederlandstalige!) site van “The Green Door Whisky Club “ uit Lokeren. 

www.whiskyclub.eu 

Klik daarna op de knop “WHISKY” en “GESCHIEDENIS” 

 

Wat hebben we nodig om whisky te maken: 

 

 zuiver water 
 rijpe gerst 

 gist 
 

We schetsen even in het kort het productieproces: 

 

Alles begint met gerst van goede kwaliteit (kan van overal komen) die gemout wordt. 

Mouten is in feite het gecontroleerd laten ontkiemen van het graantje. Hierbij is er vocht 

(water) nodig en warmte. Daarna worden de ontkiemde gerstkorrels overgebracht naar 

een geperforeerde vloer waaronder (eventueel met turf die men later in de geur en de 

smaak terug kan vinden) een vuur gestookt wordt. Na nog enkele kleinere bewerkingen 

wordt het graan gebroken en vermalen waarna water wordt toegevoegd, samen met de 

gist. De vergisting van de suikers lijkt op het brouwen van bier… 

Nu volgt de eerste distillatie van deze massa. Dit proces wordt herhaald doch er wordt 

nauwkeurig op toegezien dat het begin en einde van het distillatieproces van het 

middendeel wordt gescheiden (enkel dit deel wordt gebruikt voor de productie van de 

whisky).   



 

Je kan het volledige productieproces (met foto’s) nalezen via de knop “DISTILLEREN” van 

hoger vermelde site. 

 

Marc had gezorgd voor enkele voorbeelden van zuiver “distillaat”: een waterachtige 

vloeistof waarbij je noch aan het uitzicht, noch aan de geur de latere whisky zult 

herkennen… 

 

Het uiteindelijk product wordt bekomen door jarenlange (minimum 3 jaar) lagering op 

allerlei soorten houten vaten die eerder werden gebruikt bij het maken van wijn, porto, 

sherry… Natuurlijk zal de oorsprong van het vat en de kwaliteit van bijvoorbeeld de wijn 

die er in gelagerd heeft ervoor zorgen dat de whisky zijn specifieke smaak (en prijs!) zal 

krijgen. 

 

De “tasting”. 

 

Er werd geopteerd om, samen met de “tasting” van de whisky, een aantal kleine 

gerechten op een bord te presenteren die achtereenvolgens samen met een vooraf 

bepaalde soort Whisky gegeten werd. We vonden naast zwarte chocolade en 

chocolademousse en zacht gerookte zalm ook een stukje appeltaart en een stukje Stilton. 

Het was verrassend hoe sommige gerechtjes volledig in balans waren met de Whisky en 

een mooi afgerond geheel vormden. 

 

Eerst werd even wat uitleg gestrekt over het proeven en beoordelen van whisky omdat wij 

dit als “wijnliefhebbers” niet gewoon zijn. Het proefproces draait in feite voor het grootste 

deel op het ruiken of “nosen”. Ruik aan de whisky, maar laat het langdurig of 

herhaaldelijk ruiken niet leiden tot een verdoving van de geurzenuwen. Beweeg het glas 

enkele centimeter onder de neus heen en weer en snuif voorzichtig de geur op… Geef de 

neus terug de kans om tot rust te komen. Het smaken daarentegen wordt gedaan met de 

tong: nip aan de whisky en plaats de vloeistof in een kuiltje in het midden van de tong. 

Plak dan de tong tegen het verhemelte en slik. Zuig vooral geen lucht op als de Whisky in 

de mond zit! Op de tong kan je dan de 4 basissmaken waarnemen: zout, zuur, zoet en 

bitter. De effecten van de neusbeleving worden bij whisky vaak geassocieerd met 

scherpheid – prikkelend – scherp-pijnlijk maar kunnen ook verwarmend – bijtend of 

verkillend zijn. De effecten op mondbeleving daarentegen beslaan een reeks sensaties die 

worden ervaren door de tong, het verhemelte, de wangen, de keel, zelfs de tanden! 

Voorbeelden: wrang, droog, stroperig, volumineus, neerslaand, weeïg, verwarmend, 

metaalachtig, prikkelend, bruisend enz. 

Whisky wordt nooit met ijs geproefd. Enkele druppels (met een pipetje toe te voegen) 

kunnen de geur en de smaak openbreken aangezien het water de chemische 

samenstelling verandert (de esterketens worden afgebroken). De kleur van de whisky 

vertelt u zijn geschiedenis: hoe dieper de kleur hoe langer de rijping. Hoe donkerder de 

kleur hoe minder water hij kan verdragen. De helderheid is ook, zoals bij wijn, afhankelijk 



van de filtering. Er kan een lichte “dofheid” bij whisky optreden maar dat is niet negatief. 

Het glas in je hand opwarmen (zoals bij cognac) kan een heel ander geurenpalet 

tevoorschijn toveren. 

 

Enkele soorten whisky en verklarende woordenlijst. (bron The Green Door Whisky Club). 

 

Malt Whisky: 

Malt whisky is een distillaat van uitsluitend gerst. 

 

Single Malt Whisky: 

Is een malt whisky van slechts één distilleerderij. 

 

Single Barrel Botteling: 

Normaal worden verschillende vaten van dezelfde leeftijd te samen gebotteld. 

Maar omdat de aroma’s van vat tot vat sterk kunnen verschillen, wordt bij single 

barrel bottelingen de inhoud van slechts één vat gebotteld. Meestal ongefilterd en met het 

alcoholpercentage van het vat. 

 

Cask Strenght Botteling: 

Wordt gebruikt als synoniem van single barrel. 

Whisky gebotteld met het alcoholpercentage van het vat. Met andere woorden het 

alcoholpercentage is niet verdund tot 40%, 43% of 46%. 

 

Cask Straight Botteling: 

Wordt eveneens gebruikt als synoniem van single barrel. 

Betekent in feite dat de whisky rechtstreeks van het vat komt. 

 

Wood Finished Botteling: 

De gerijpte whisky wordt na zijn rijpingsperiode verder gerijpt gedurende een 

aantal maanden in een ander vat dan de traditionele refill, bourbon of sherry 

vaten. 

 

Unchill Filtered Botteling: 

De meeste whisky’s worden gefilterd vooraleer zij gebotteld worden. 

De whisky wordt gekoeld tot op een temperatuur dat de etherische oliën een vaste vorm 

krijgen en zo eenvoudig kunnen gefilterd worden. 

Bij unchill filtered bottelingen wordt de whisky niet gefilterd voor het bottelen. 

 

Manager’s Dram Botteling: 

Exclusieve botteling die de managers van de distilleerderijen als bewijs van hun 

kunnen produceren. 

 

Vintage Botteling: 

Jaargang. 

 

Independent bottlers: 

De meeste malt whisky’s worden niet alleen door hun respectievelijke distilleerderij zelf of 



in opdracht gebotteld, maar ook door onafhankelijke bottelaars. Een hele reeks whisky’s 

zijn enkel verkrijgbaar via deze 

gespecialiseerde firma’s in de zogenaamde “Rare Whisky’s”. 

 

Meer info kan je vinden onder de knop “TERMINOLOGIE” , daarna onderverdeeld 

met  “SOORTEN WHISKY” en “TERMEN” van de site  

 

www.whiskyclub.eu 

 

Wat kan u zoal ontdekken in geur en smaak ? 

 

Aanzet: zoet – bitter – zuur – zout 

 

Aard van de smaak: droog – bloemig – neutraal – fruitig – kruidig 

 

Mondgevoel: open – vol – hevig – scherp – zwoel – hoekig – romig – uitgesproken – rijk 

– krachtig – brutaal – exotisch – overdreven – likeurachtig – complex 

 

Afdronk: langzaam – veel – uitgesproken – droog – laat – vol – krachtig – kort 

 

Aroma’s: 

- ontstaan bij het mouten: amandel – hazelnoot – marsepein – toast 

 ontstaan bij het gisten: appel – banaan – hooi – rozen – mimosa – lavendel – violet 

– aardbei 

 ontstaan bij het distilleren: honing – jeneverbes – citroen – geranium – lijm 

 ontstaan bij het rijpen: kaneel – kruidnagel – kokosnoot – vanille – toffee – suiker 

– cider 

 ontstaan bij het rijpen op sherry vaten: aalbes – bruine suiker – appelsien – 

rozijnen – chocolade 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

De proeftafel: 

 

1. STRATHISLA single cask nr. 45530 – 11 jaar – 46% 

 

 

 

 

 

 

2. BRUICHLADDICH “Black Art” – 

46% 

 

 

 

 

3. GLENLIVET “Nadurra” – 16 jaar – 59,7% (cask strenght) 

 

 

 

 

 

 

 

4. LONGROW “Shiraz” – 8 jaar 

– 58,8% (cask strenght) 

 

 

 

 



 

 

 

5. TALISKER “Distillers Edition” – 45,8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. LAPHROAIG “Càirdeas 

2010” Festival Bottling – 

57,3% 

 


