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Antwoorden van Patrick Roelens; 
 
 
1. Waarom heb je deze whisky gekozen ? 
      Ik hou van verrassende single cask bottelingen die niet of weinig geturft zijn. 
 
2. Heb je een voorkeur voor een bepaald type van whisky en waarom ?  
 Mijn voorkeur gaat vooral uit naar single cask, cask strenght bottelingen die op speciale vaten  
 gerijpt of gefinished zijn. 
 
3. Wat zijn uw favoriete whisky’s ? 
 Mijn favoriete whisky’s zijn bv. Arran, Glenlivet ( de Nàdura’s reeks), Glenrothes en Glendronach. 
 
4. Aan welke persoonlijke eisen moet een whisky voldoen vooraleer je die aankoopt ? 
 Ik koop voornamelijk whisky’s met een zekere leeftijd, single cask en op vatsterkte gebotteld, 
 non chill filtered en natural coloured. Als die dan nog in een speciaal vat gefinished zijn is dat  
 aardig meegenomen. Ook de whisky’s die een aangename indruk gaven zijn tijdens een tasting  
 zou ik me ook wel eens durven aanschaffen.  
 
5. Laat je je leiden en/of beïnvloeden door de proefnota’s van anderen (bijvoorbeeld op internetforum ’s,  
    boeken, tijdschriften) bij de aankoop van een whisky ? 
 Ja, soms laat ik me wel eens beïnvloeden door de tastingnotes van anderen om een whisky aan  
 te kopen, maar niet altijd. 
 
6. Zijn er bepaalde types van whisky’s dat je niet of minder graag lust ? (geur, smaak . . .) 
 Neen, niet echt, ik sta open voor alle whisky’s, ik beoordeeld pas een whisky nadat ik die geproefd  
 heb, een blended of bourbon kan soms ook verrassend lekker smaken. 
 
7. Zijn er ook nog andere alcoholische dranken waar je een boontje voor hebt en waarom ? 
 Ja, ik heb ook een boontje voor zeer complexe, zachte en zoete super premium rums met enige 
 leeftijd zoals bv. Zacapa rum, El Dorado rum, Ambassador rum, . . . 
 Bij bier gaat mijn voorkeur uit naar de donkerbruine bieren. 
 
8. Heb je nog eventuele aanvullende opmerkingen en/of  commentaar i.v.m. je typische  
 gewoontes/voorkeuren bij het consumeren van alcoholische dranken ? 
  - Misschien een slechte gewoonte van me is dat als de geur van de whisky niet goed zit, 
    heb ik minder goesting om deze nog te proeven. 
 - In de zomer verkies ik meestal whisky’s die in sherry vaten gerijpt zijn, terwijl in de winter mijn  
   voorkeur dan naar licht geturfde whisky’s gaat. 
 - Sedert mijn bezoek aan de molenaarshoeve tijdens “De Molen feesten” in  Blaasveld een 3 jaar  
    terug verzamel  ik nu de Belgische whisky’s  “Gouden Carolus Single Malt” van de Belgische  
    stokerij De Molenberg  (Het Anker). 
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Antwoorden van Dominique Santy; 
 
 
1. Waarom heb je deze whisky gekozen ? 
      In wezen ben ik een turfliefhebber maar ik hou eens van een verrassing, daarom heb ik eens voor 
 de unpeated versie gekozen van de Caol Ila. 
 
2. Heb je een voorkeur voor een bepaald type van whisky en waarom ?  
 Toen ik in het begin whisky ontdekte ging mijn voorkeur uit naar geturfde whisky’s, de volgende 
  ontdekking waren de medicinale whisky’s zoals Laphroaig, en op dit moment ontdek ik de smaken 
 van de mooi uitgebalanceerde zachte whisky’s.  
 Op een tasting gaat mijn voorkeur uit naar de geturfde  whisky’s, maar thuis bij een koffietafel met  
 familie en vrienden past een goeie zachte whisky beter bij een lekker stuk taart. 
 
3. Wat zijn uw favoriete whisky’s ? 
 Mijn favoriete whisky’s zijn Port Ellen, Lagavulin en Laphroaig. 
 
4. Aan welke persoonlijke eisen moet een whisky voldoen vooraleer je die aankoopt ? 
 Meestal deze die ik vooraf al eens geproefd heb, bij voorkeur met een hoog alcoholgehalte en  
 een mooie lange afdronk. Ook luister ik altijd naar de commentaren van de geproefde whisky’s  
 tijdens de tastings van onze club. 
 
5. Laat je je leiden en/of beïnvloeden door de proefnota’s van anderen (bijvoorbeeld op internetforum ’s,  
    boeken, tijdschriften) bij de aankoop van een whisky ? 
 Enkel als er nieuwe bottelingen van mijn favoriete whisky’s op de markt komen, zoek ik wel  
 eens op het internet naar de proefnota’s van anderen. 
 
6. Zijn er bepaalde types van whisky’s dat je niet of minder graag lust ? (geur, smaak . . .) 
 Eigenlijk niet, want bv. bij het uitoefenen van mijn hobby heb ik bijna altijd een heupflesje bij  
 met wat whisky erin, welke whisky in dat flesje zit speelt dan geen rol. 
 
7. Zijn er ook nog andere alcoholische dranken waar je een boontje voor hebt en waarom ? 
 .Ja, recent apprecieer en ontdek ik de diverse smaken van een goeie florale Gin Tonic. 
 Bij het eten lust ik wel een glaasje goeie rode wijn en als aperitief is een wit wijntje ook niet mis. 
 Bij bier gaat mijn voorkeur uit naar Carlsberg, Duvel en Leffe bruin. 
 
8. Heb je nog eventuele aanvullende opmerkingen en/of  commentaar i.v.m. je typische  
 gewoontes/voorkeuren bij het consumeren van alcoholische dranken ? 
  Uit gewoonte en voor de gezelligheid drinken mijn vrouwtje en ik iedere avond een  
 goed glas wijn. Wanneer er in het weekend bezoek komt drinken we meestal hetzelfde als  
 onze vrienden of familie. 
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Antwoorden van Bart Vandamme; 
 
 
1. Waarom heb je deze whisky gekozen ? 
      Doordat de whisky’s van Laphroaig mijn favoriete whisky is. 
 
2. Heb je een voorkeur voor een bepaald type van whisky en waarom ?  
 Ik heb eerst kennisgemaakt met de ongeturfde whisky’s, wat ik zeker nog altijd apprecieer ,  
 maar mijn voorkeur nu gaat vooral uit naar geturfde whisky’s.  
 Ook het liefst “Cask Strenght” - bottelingen, maar dat hoeft niet. 
 
3. Wat zijn uw favoriete whisky’s ? 
 Tomatin, Laphroaig en Old Pulteney 
 
4. Aan welke persoonlijke eisen moet een whisky voldoen vooraleer je die aankoopt ? 
 De leeftijd en het alcoholgehalte speelt geen rol.  
 Whisky’s die ik voornamelijk eerst geproefd heb bv. bij de sinterklaas-tasting van Bart Werbrouck.  
 Ook de prijs moet redelijk zijn. 
 
5. Laat je je leiden en/of beïnvloeden door de proefnota’s van anderen (bijvoorbeeld op internetforum ’s,  
    boeken, tijdschriften) bij de aankoop van een whisky ? 
 Soms zoek ik informatie op het internet, meestal voor de whisky’s voor onze club-tasting. 
 Ik raadpleeg dan altijd verschillende sites om zo een algemeen beeld te krijgen. 
 
6. Zijn er bepaalde types van whisky’s dat je niet of minder graag lust ? (geur, smaak . . .) 
 Normaal niet, ik heb een slechte ervaring met Goldlys dus koop ik deze nooit meer. 
 
7. Zijn er ook nog andere alcoholische dranken waar je een boontje voor hebt en waarom ? 
 Bier, vooral Rodenbach en oude geuzes zoals Boon ( lambiekbrouwerij  uit Lembeek, red. ) en  
 Cantillon ( Anderlecht, red. ).  Ook lust ik wel een goeie Gin Tonic en een zachte Picon. 
 Allerlei likeuren zoals Cointreau, Elixir zijn aan mij niet besteed. 
 
8. Heb je nog eventuele aanvullende opmerkingen en/of  commentaar i.v.m. je typische  
 gewoontes/voorkeuren bij het consumeren van alcoholische dranken ? 
  De vrijdagavond is mijn vaste whisky-avond, als het ietwat laat op de avond wordt neem ik  
 soms mijn whisky mee naar bed om die dan verder te genieten bij een filmpje op de tv in de  
 slaapkamer. De zondagavond geniet ik dan meestal van een streekbiertje. 
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Antwoorden van Kristof Sauvillers; 
 
 
1. Waarom heb je deze whisky gekozen ? 
      Ik hou van extreme, uitzonderlijke, speciale whisky’s op met een hoog alcoholvolume. 
 
2. Heb je een voorkeur voor een bepaald type van whisky en waarom ?  
 Mijn voorkeur gaat vooral uit naar geturfde whisky’s met een hoog alcoholvolume. 
 
3. Wat zijn uw favoriete whisky’s ? 
 Mijn favoriete whisky’s zijn bv. Laphroaigh en Lagavullin. 
 
4. Aan welke persoonlijke eisen moet een whisky voldoen vooraleer je die aankoopt ? 
 Als ik een whisky koop speelt de leeftijd geen rol, voornamelijk kies ik een whisky die op vatsterkte  
 gebotteld is en ook moet de prijs/kwaliteit in verhouding zijn, daarom kijk ik soms of er whisky’s  
 zijn met een speciale prijsaanbiedingen/korting zoals die gene die ik voor deze tasting gekozen heb. 
 
5. Laat je je leiden en/of beïnvloeden door de proefnota’s van anderen (bijvoorbeeld op internetforum ’s,  
    boeken, tijdschriften) bij de aankoop van een whisky ? 
 Neen, ik kijk nooit naar de proefnota’s van anderen. 
 
6. Zijn er bepaalde types van whisky’s dat je niet of minder graag lust ? (geur, smaak . . .) 
 Ja, een bourbon zal ik nooit kopen, maar als ik de kans krijg zal ik die wel proeven . 
 
7. Zijn er ook nog andere alcoholische dranken waar je een boontje voor hebt en waarom ? 
 Ja, extreme bieren met een voorkeur voor stout, zwarte bieren en porterbieren zoals bijvoorbeeld  
 “Russian Imperium”  en zoals de op Laphroaigh-vaten gerijpte “Black Frog”. 
 (Porter is een donker type bier, dat  oorspronkelijk afkomstig is uit Londen en gemaakt wordt vanaf  
 de achttiende eeuw. Het is een afgeleide van bruin bier, gemaakt uit bruine mout met veel hop.) 
 
8. Heb je nog eventuele aanvullende opmerkingen en/of  commentaar i.v.m. je typische  
 gewoontes/voorkeuren bij het consumeren van alcoholische dranken ? 
  - Bij het tasten van een whisky primeert voor mij de smaak boven de geur. 
 - ‘s Zomers drink ik meestal weinig whisky maar wel meer bieren zoals verschillende soorten geuze. 
 - Soms drink ik wel eens een blended whisky bij voorkeur een William Lawson, maar dan  
    voornamelijk met ijs in een cola. 
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Antwoorden van Johnny Baert; 
 
 
1. Waarom heb je deze whisky gekozen ? 
      Doordat er aan de whisky’s van Lagavulin te weinig aandacht wordt geschonken, het zijn prima  
 whisky’s maar worden door weinigen geapprecieerd. Na enig opzoekwerk kwam ik te weten dat 
  Serge Valentin deze whisky vergelijkt met een Port Ellen 1983 en daarom gaf hij deze whisky  
 een welverdiende score van 92 punten . 
 
2. Heb je een voorkeur voor een bepaald type van whisky en waarom ?  
 Mijn voorkeur gaat vooral uit naar geturfde single cask, cask strenght bottelingen . 
 De leeftijd is van minder belang. 
 
3. Wat zijn uw favoriete whisky’s ? 
 Mijn favoriete whisky’s zijn bv. Ardbeg Corryvreckan, Uigeadail, Alligator, Supernova. 
 Ook de Highland Park Ice en de JURA 1975 Port Cask - 60 jaar oud die ik op de Paris Live 2016  - 
 meeting heb geproefd zijn schitterende whisky’s. 
 De Glenfarclas 1960 is mijn absolute favoriet. 
 
4. Aan welke persoonlijke eisen moet een whisky voldoen vooraleer je die aankoopt ? 
 Whisky’s die ik voornamelijk eerst geproefd heb op bv. meetings, beurzen koop ik aan. 
 Het liefst op vatsterkte en als het kan Single Cask. 
 
5. Laat je je leiden en/of beïnvloeden door de proefnota’s van anderen (bijvoorbeeld op internetforum ’s,  
    boeken, tijdschriften) bij de aankoop van een whisky ? 
 Neen nooit. Soms zoek ik  informatie op het internet nadat ik de whisky reeds gekocht heb. 
 
6. Zijn er bepaalde types van whisky’s dat je niet of minder graag lust ? (geur, smaak . . .) 
 Bourbon, Rye ; Amerikaanse whiskey in ’t algemeen lust ik niet. 
 
7. Zijn er ook nog andere alcoholische dranken waar je een boontje voor hebt en waarom ? 
 Als we een uitstapje maken zal ik bijna altijd kiezen voor een onbekend streekbiertje uit de regio. 
 
8. Heb je nog eventuele aanvullende opmerkingen en/of  commentaar i.v.m. je typische  
 gewoontes/voorkeuren bij het consumeren van alcoholische dranken ? 
  In de winter drink meestal zwaardere geturfde whisky’s dan tijdens de zomer. 
     Mijn leuze: Geniet, maar met mate ! ! ! 


