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kunnen ze reviews van whisky’s schrijven indien ze dit
De nieuwsbrief was er niet in september en oktober, maar willen en een lijst van favoriete of te kopen whisky’s aanleggen. Er is nog geen exacte lanceringsdatum voor de
dat wil niet zeggen dat we in die periode stil gezeten hebben. In deze nieuwsbrief vinden jullie twee extra pagina’s nieuwe website, maar we hopen tijdens de kerstperiode
te kunnen starten.
om alle informatie te kunnen meedelen.
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WEBSITE
Eén van de projecten waar we aan werken is een nieuwe
website. Je krijgt hier al een eerste indruk van de nieuwe
look. De catalogus zal duidelijker werken en het zal voor
de bezoeker gemakkelijker zijn om te zien welke producten in voorraad, te bestellen of uitverkocht zijn. Bezoekers
van de site kunnen zich registreren en via hun registratie

SPRINGBANK MASTERCLASS
Op 12 en 13 december organiseren we een Springbank
Masterclass. We beginnen de avond met een Springbank
blend, speciaal uitgegeven voor het Edinburgh Festival.
Daarna krijgen we 5 private casks, elk 10 jaar oud, cask
strength. De ideale gelegenheid om te zien wat een cask
met een whisky doet. De whisky’s zijn:
1) cask n°399 Refill Bourbon Dist. November 1998 Bottling
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April 2009 58,1 % abv
2) cask n°385 Refill Sherry Dist. November 1998 Bottling
April 2009 56,0 % abv
3) cask n°434 Fresh Sherry Dist. November 1998 Bottling
April 2009 54,6 % abv
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mende whiskybars zijn op 7 december, 11 januari en 8
februari .

MALTBARN
Naast de bottelingen van Anam na h-Alba verkoopt Dram
242 nu ook de bottelingen van de Duitse bottelaar Maltbarn. De bottelaar Maltbarn woont op een oude boerderij
in de buurt van Hamburg en de foto’s van hun labels zijn
genomen op de boerderij of in de onmiddelijke omgeving. Maltbarn bottelt oudere whisky’s, twintig jaar of ouder, en situeert zich dan ook in het duurdere segment van
de markt. Momenteel beschikbaar zijn:
• Balmenach 32Y 1979 53.1%
• Caol Ila 33Y 1979 52.7%
• Clynelish 14Y 1998 49.5%
• Glen Grant 20Y 1992 54.1%
• Glenburgie 23Y 1989 52.6%

4) cask n°453 Fresh Sherry Dist. November 1998 Bottling
April 2009 57,0 % abv
5) cask n°224 Fresh Port Dist. June 1998 Bottling April
2009 59,0 % abv
Om de avond te beëindigen gaan we nog een Springbank
28Y, gedistilleerd in 1974 en gebotteld in 2003 voor de
Dun Bheagan reeks op 48% proeven. Een stevige sherry
Whisky, ideaal om de avond mee af te sluiten en de kerstperiode aan te vatten.
Aanvang: 20 uur
Deelname: 35 EUR
Info: info@dram242.be
Lokaal: Dram 242.
Er moeten over de 2 avonden minstens 20 deelnemers
zijn anders gaat de Masterclass niet door !!!!

WHISKYBAR
Sinds september houden we elke eerste zaterdag van de
maand onze whiskybar. Inkom op deze avonden is gratis
en je betaalt per dram van de open flessen. Naast de standaard open flessen is er een tafel met rariteiten. Ook zijn er
elke whiskybar nieuwe releases van Anan na h-Alba, Malt• Glenrothes 22Y 1990 50.7%
• Glenturret 34Y 1977 48.4%
• Littlemill 20Y 1992 52.4%
• Miltonduff 30Y 1982 49.5%
• Tomintoul 40Y 1972 48.5%
Je kan tijdens onze whiskybar altijd enkele Maltbarn whisky’s proberen.

WHISKY WAREHOUSE N° 8
Tijdens ons bezoek aan Aquavitae in Mulheim a/d Ruhr
werd er met The Whisky Warehouse N° 8 een overeenbarn en The Whisky Warehouse N° 8 te proeven. Eerstko- komst gemaakt om hun whisky’s in onze winkel te ver-
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kopen. The Whisky Warehouse N° 8 heeft 3 reeksen die in
de winkel of tijdens de whiskybar te proeven zijn. The Warehouse Collection zijn whisky’s van gemiddelde leeftijd,
single cask en op vatsterkte gebotteld. The Warehouse
Dram zijn gelijkaardige whisky’s maar gebotteld op 46%.
The Warehouse Rum zijn een zestal single cask rum bottelings en zijn de enige niet-whisky’s die we momenteel
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head 53.9%
• Glentauchers 17Y Bourbon Barrel 49.8%
• Bruichladdich 9Y Bourbon Barrel 50.3%
• Port Charlotte 11Y, 1st Fill Sherry 60.6%
Sommigen zijn mogelijk al te proeven op onze volgende
whiskybar van 7 december.

TOONSERS WHISKYFESTIVAL
We zijn hier nog niet tot gekomen, maar we willen bij
deze de Toonsers Whiskyclub uit Dendermonde hartelijk
feliciteren met de organisatie van hun festival op 15 september. Ook de Miltonduff 18Y 1995 59.2% is een prima
aanvulling aan hun organisatie. Zowel standhouders als
bezoekers waren heel tevreden over dit eerste Whiskyfestival in Dendermonde. Hierbij enkele sfeerbeelden.

in ons assortiment opnemen. In het huidig aanbod zitten
oa. :
• Mortlach 17Y 1995 56.4%
• Ben Nevis 16Y 1996 53.6%
• Glentauchers 20Y 1992 56.5%
• Longmorn 15Y 1997 60.7%
• Bunnahabhain 21Y 1991 49.6%
• Arran 13Y 2000 58.0%
• The Speyside 16Y 1996 52.7%
• ....

ANAM NA H-ALBA
Tom van Anam na h-Alba heeft ondertussen ook niet stil gezeten. In
de laatste releases zat o.a. een schitterende BenRiach 12Y op Pedro Ximenez vaten gerijpt, een Miltonduff
uff
18Y, een zustervat van de Miltonduff
ff
gebotteld voor het Toonser Whiskyfestival. Er is een Girvan Single
Grain en een Tobermory gefinished
op een Oloroso sherry vat. Ook de
Longmorn 21Y is zeker het vermelden waard.
Maar voor het einde van het jaar zijn
er nog enkele bottelingen voorzien:
• Auchentoshan 17Y Refill Sherry
Cask, 52.3%
• Littlemill 21Y Bourbon Barrel,
53.7%
• Deanston 15Y Bourbon Hogs-
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TULLAMORE GAAT TERUG PRODUCEREN
William Grant & Sons Ltd. kondigden op 28 maart 2012
reeds aan dat ze in een nieuwe pot still whiskey en malt
whiskey van Tullamore willen investeren. De stokerij sloot
de deuren in 1954 en dit was een eerste poging om de
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haar eerst Glenglassaugh uit, een 30 jaar oude single malt.
Voor BenRiachs master blender Billy Walker is het de bedoeling om de distilleerderij terug in zijn oude glorie te
herstellen met zijn expertise. De tasting notes van Walker
tonen waarom deze single malt van 44,8% de eerste Glenglassaugh in het assortiment van BenRiach moet zijn. De
amberkleurige whisky heeft een complexe samenstelling
met smaken als perzik, mango en banaan aangevuld met
eikenkruiden en rozijnen. “Deze 30-jarige release is nog
maar het begin van de plannen die BenRiach heeft met
Glenglassaugh,” aldus Walker.

DOUGLAS LAING OLD PARTICULAR SERIES

productie in het Ierse stadje terug op gang te brengen. In
2010 kocht de groep de naam Tullamore D.E.W. al op voor
300 miljoen euro. Toen werd de whiskey geproduceerd
door Midleton. Tullamore Malt kwam van de Cooley Distillery. In december 2012 werd het licht op groen gezet voor
het heropstarten van de productie. Er werd gekozen voor
een nieuwe stokerij in Ballard en Clonminch, in het noorden van Tullamore. Naast de stokerij, is er ook een bezoekerscentrum met een restaurant voorzien en kunnen er
25 mensen tewerkgesteld worden. Dit alles is een nieuwe
start voor de Ierse stokerij. De productie zal uiteindelijk
hervat wordt in de herfst van 2014. De investering wordt
geschat op zo’n 35 miljoen miljoen. Geld dat gemakkelijk
terug te verdienen zal zijn want Tullamore is een zeer geliefde whiskey in Duitsland, Zweden en Tsjechië.

THE IRISHMAN SINGLE MALT
In een langverwachte reeks van releases van The Irishman,
is er nu de 12-jarige single malt whiskey die op de markt
komt. De whiskey heeft gerijpt op first fill bourbonvaten
en daardoor vertoont hij speciale smaken van de interactie die er tussen het hout en de spirit was. Omdat ze
de vaten heel zorgzaam selecteren, komen er voor deze
whiskey slechts 4000 flessen op de markt, gesigneerd en
genummerd. Dit is overigens ook de eerste non-chill gefilterde 12-jarige single malt die aan 43% alcohol op de
markt komt in Ierland. Het beste bewijs van de kwaliteit
die The Irishman aflevert, is dat de 12-jarige single malt al
de gouden medaille en “best in class” prijs kreeg tijdens de
International Spirits Challenge in Londen.

BENRIACH LANCEERT GLENGLASSAUGH
De BenRiach Distillery Company bracht op 29 augustus

Douglas Laing & Co kondigde op 4 september een nieuwe
Single Malt Cask serie aan, de Old Particular. Deze serie is
wel zeer uniek. Er worden van over gans Schotland hele
specifieke single cask malts gekozen en gebotteld volgens het hoogste principe van kwaliteit. Aan de bottelingen worden geen extra kleur toegevoegd, je krijgt enkel
de natuurlijk aanwezige essenties van de whisky. Vanaf
september zijn deze flessen te verkrijgen bij gespecialiseerde handelaars, onder andere van stokerijen als Bowmore, Caperdonich en Port Ellen. Bij Douglas Laing zijn ze
er alvast van overtuigd dat dit hun beste product is dat ze
al op de markt gebracht hebben. De Old Particular zit op
drie verschillende alcoholsterktes. Er zullen enkele bij zijn
die cask strength of natural strength gebotteld zijn. We
whiskies tot en met 18 jaar worden op 48,4% gebotteld en
die ouder dan 18 jaar op 51,5%.

WHISKY BOEKEN
Wie de nieuwsbrief leest is normaal gezien ook wel geinteresseerd in boeken over whisky. Onze absolute aanrader is het Single Malt Yearbook 2014. Naast enkele interessante artikels, informatie over de stokerijen zijn er ook
statistieken beschikbaar. Een essentiele jaarlijkse referentie voor de whisky liefhebber dus. Heb je het meer voor
geschiedenis? Dan is er de heruitgave
van Alfred Barnard’s The Whisky Distilleries of the United Kingdom. Het
is niet direct een echt leesboek, maar
mogelijk wel de enige referentie voor
enkele verloren stokerijen. Jim Murray’s Whisky Bible 2014 is ook terug
beschikbaar. Voor sommigen een
‘must have’ maar persoonlijk vinden
we die minder interessant. Verder zijn
er ook twee Nederlandstalige uitgaven die best in de spotlight mogen staan. Robin Brilleman
heeft een leuk boekje met “102 mythes uit Whiskyland”.
Stijn Hiers gebruikte zijn historische achtergrond voor zijn
boek “Vrijheid en Whisky, de geschiedenis van Schotland
in 101 whisky’s”. Genoeg lectuur om de winter door te komen of een ideaal geschenk voor onder de kerstboom ...
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Knockando

Spotlite
Zoals vele andere stokerijen werd
Knockado opgericht tijdens de
whisky boom van de late 19e eeuw.
En net als die stokerijen, kwam ook
Knockando in de problemen door
de Pattison crisis. We keren even terug naar het begin. Knockando werd
opgericht in Speyside in 1898 door
John Thompson en werd ontworpen
door Charles Doig. De naam komt
van het Schotse Gaelic Cnoc an Dhu,
wat “kleine zwarte heuvel” betekent.
De stokerij ligt net naast de Speyrivier. Knockando was de eerste stokerij met elektrische verlichting. Tien
maanden nadat de productie gestart
was, werd de stokerij gesloten en
overgekocht in 1904 door ginproducent W & A Gilbey voor 3 500 GBP.
In 1962 ging W & A Gilbey samen met
United Wine Traders, een groep waar-

Distillers & Vintners vormen. United
Distillers & Vintners werd in 2002 omgedoopt tot Diageo Scotland. Knockando vulde haar vaten zelf tot 2003
maar sindsdien voeren tankwagens
de spirit naar Diageo’s vatvulinstallaties in de Auchroisk en Glenlossie stokerijen. Een deel van de vaten komt
daarna terug naar Knockando om gestockeerd te worden in één van de vier
magazijnen.
Er is op de stokerij een vijfde magazijn, dat Ultima genoemd wordt naar
de legendarische J&B Ultima blend die
in 1994 op de markt kwam en waarin
whiskies van 128 stokerijen (116 malt
en 12 graan) waren geblend. Een cask
van elke stokerij wordt nog steeds in
dit magazijn bewaard.
J&B is reeds meerdere malen vernoemd geweest en de band met

Eigenaars : Diageo
Regio : Speyside
Opgericht : 1898
Huidig status : Actief
Capaciteit : 1 400 000 liter
Water : Cardnach Spring
Stills : 2 x wash and 2 x spirit stills
Bezoekerscentrum : Neen
Website : http://www.malts.com
toe ook Justerini & Brooks behoort, in
zee om International Distillers and
Vintners op te richten. Het nieuwe
management moderniseerde Knockando. In 1968 werd de traditionele
moutvloer gesloten en een jaar later
werd het aantal ketels uitgebreid van
twee naar vier. In 1972 wordt IDV opgekocht door Watney Mann, die op
zijn beurt dat jaar opgekocht wordt
door Grand Metropolitan. In 1978
lanceert J&B een 12-jarige botteling
van Knockando. Hun naam staat nog
steeds op alle officiële bottelingen. In
1997 ontstaat uit Grand Metropolitan
en Guinness de groep Diageo, terwijl
IDV en United Distillers samen United

Knockando is heel sterk. J&B bestaat
uit 42 verschillende whiskies en Knockando maakt er een heel belangrijk
deel van uit. J&B werd in 1962 voor het

eerst op de Spaanse markt gebracht en
is er momenteel ook de marktleider.

Knockando single malt werd rond dezelfde periode als een merk gelanceerd
in Zuid-Europa en Spanje, maar vooral
Frankrijk werd de grootste afzetmarkt.
Knockando is momenteel de zevenste

beste verkochte single malt van Diageo.
Sinds de jaren zeventig werd Knockando gebotteld met een jaartal van
distillatie en niet met een leeftijdsaanduiding. Tegenwoordig heeft men
echter teruggegrepen naar een leeftijdsvermelding en geen distillatiejaar.
De huidige bottelingen zijn 12-jaar,
15-jaar Richly Matured, 18-jaar Slow
Matured en 21-jaar Master Reserve. De
15 jaar was origineel voor de Franse
markt bedoeld maar is nu ook verkrijgbaar in andere Europese landen. In de
herfst van 2011 werd een 25 jaar oude
whisky gerijpt in first fill Europese eik
uitgebracht als onderdeel van een
Special Releases serie. Onafhankelijke
bottelingen van Knockando zijn haast
onbestaande.
Knockando werkt vijf dagen per week,
met 16 mashes per week, 8 korte gistingen (48 uur) en 8 lange gistingen
(104 uur). Hiermee wordt 1,4 miljoen
liter alcohol geproduceerd.
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TOEKOMSTIGE WHISKY ACTIVITEITEN
27/11/2013 BenRiach tasting onder leiding van Stewart Buchanan bij Maltclan Halle. Aanvang om 20 uur, in de zalen De Muze,
Leopold Deboeckstraat 5 te Halle. €20
voor leden, €25 voor niet-leden. Meer
info e-mail naar info@maltclan.be.
7/12/2013 Whiskybar bij Dram 242 vanaf 19u30.
Gratis inkom en betaling / dram. Keuze
uit meer dan 100 whiskies.
12/12/2013 Springbank Masterclass bij Dram 242.
Meer info op de eerste pagina van deze
nieuwsbrief. Aanvang 20 uur. Prijs: €35.
Inschrijving e-mail: info@dram242.be
13/12/2013 Springbank Masterclass bij Dram 242.
Meer info op de eerste pagina van deze
nieuwsbrief. Aanvang 20 uur. Prijs: €35.
Inschrijving e-mail: info@dram242.be
7/1/2014 Whiskybar bij Dram 242 vanaf 19u30.
Gratis inkom en betaling / dram. Keuze
uit meer dan 100 whiskies.
31/1/2014 Whisky Live Festival te Spa. Inkom €25.
Meer info en openingsuren op http://
t/m
2/2/2014 www.whisky-live.be
14/2/2014 Hielander Whisky Festival georganiseerd
door de Ben Nevis whiskyclub te Alkt/m
15/2/2014 maar. Meer info op http://www.hielanderwhiskyfestival.nl.
8/2/2014 Whiskybar bij Dram 242 vanaf 19u30.
Gratis inkom en betaling / dram. Keuze
uit meer dan 100 whiskies.
1/3/2014 Whiskybar bij Dram 242 vanaf 19u30.
Gratis inkom en betaling / dram. Keuze
uit meer dan 100 whiskies.
6/3/2014 Masterclass bij Dram 242. Meer info
volgt.
7/3/2014 Masterclass bij Dram 242. Meer info
volgt.
7/3/2014 Whisky, n’ More in Bochum (Duitsland).
t/m
Inkom €12. Meer info en openingsuren
9/3/2014 op http://whiskynmore.de
8/3/2014 International Malt Whisky Festival Gent.
t/m
Inkom €30 (bij vooraf boeking). Meer
9/3/2014 info en openingsuren op http://www.
whiskyfestival.be
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Openingsuren
woensdag
12u30 tot 19u00
vrijdag
12u30 tot 20u30
zaterdag
12u30 tot 19u00
of afspraak via info@dram242.be of bel 0477/26 09 93.

ZELF EEN TASTING ORGANISEREN ?
Wil je graag een tasting organiseren bij je bedrijf, vereniging, vriendenkring of familie aarzel dan niet ons te contacteren. De tasting kan zowel op lokatie als bij Dram 242
plaats hebben.
Wij zorgen voor een bijhorende presentatie, placemats of
boekjes voor tasting notes, pipetten en glazen. Dit alles
kan vanaf 25€/persoon (minimum 10 personen).
Introductietasting, reis door Schotland, ‘P’ for peat, Highland treasures, US Blues, European whiskies, Irish treasures,
enz… zijn maar enkele van de mogelijke thema’s voor een
tasting. De mogelijkheden zijn haast onbeperkt.
Je kan ook je eigen tasting samenstellen in overleg met
ons. Aan u de keuze. Wij zorgen voor een geslaagd event.

IT’S ALL ABOUT “SHARING THE PASSION”

Dram 242 - Opwijksestraat 242 - 9280 Lebbeke
http://www.dram242.be
info@dram242.be
BE 0893 664 859
Tel: +32 477 26 09 93

