
 

Guy Pirlot is al brouwer sinds de jaren 80 van de vorige eeuw. Hij begon in de keuken van 

zijn moeder te brouwen, maar stapte uiteindelijk vanuit de hobby-sfeer in het serieuze 

werk in 2011. Toen startte hij met de Pirlot Brewery and Distillery, of met andere 

woorden de Brouwerij en Stokerij Pirlot. Na zich goed geïnstalleerd te hebben als 

brouwerij, begon Guy na te denken over het maken van zijn eerste whisky.  

Guy zocht naar een manier om zijn betrokkenheid met zijn regio, de Kempen, 

in de verf te zetten. De Kempen was vroeger een arme regio, en de enige 

manier waarop men toen kon stoken, was met turf als brandstof – sterk 

vergelijkbaar met wat in Schotland in sommige streken gebeurde. De 

gemoute, Belgische gerst werd gedroogd door het verbranden van gedroogde 

turfblokken. Maar ook het rijpen moest iets speciaals worden: hij kon 15 

Laphroaig Quartercasks op de kop tikken, en besloot zijn (tot op 64% 

teruggebrachte) spirit op deze vaten te leggen om te rijpen. Het eerste vat, 

vat L1, werd na drie jaar geopend en geproefd. De whisky had op dat 

moment nog een alcoholvolume van 58% - wat een angels’ share inhoudt van ongeveer 2% vol per jaar. De vatsterkte werd 

voor de botteling verder teruggebracht naar 46% en gebotteld in halve liters. 

De invloed van de Laphroaig Quartercask is duidelijk te ruiken én te proeven: de whisky heeft een fenolengehalte (dus 

turfinvloed) van 32 tot 35 ppm. Er werd overigens meteen ook beslist om telkens Single Malt Single Cask edities uit te 

brengen: zo kon de whisky in andere vaten verder rusten en rijpen. 

Ondertussen is de vijfde botteling gebeurd. 

- De eerste botteling L1, op datum van 21 maart 2016, bracht 300 flessen voort. Deze botteling is volledig 

uitverkocht. 

- De tweede botteling L2, op datum van 26 april 2016, leverde 355 flessen op. Deze botteling is volledig uitverkocht. 

- De derde botteling L3, op datum van 30 mei 2016, kwam maar tot 266 flessen. Ook deze botteling is volledig 

uitverkocht. 

- De vierde botteling betreft – vreemd genoeg – L5. Op datum van 24 januari 2017 werden er opnieuw 300 flessen 

beschikbaar gesteld. Deze botteling is volledig uitverkocht. 

- De vijfde botteling L6, van 4 juli 2017, had weer een kleiner rendement van 284 flessen. Deze is momenteel in de 

handel en betreft ook de flessen uit de tasting. 

Vat L4, dat dus nog niet werd gebotteld, werd geselecteerd om verder te rijpen en is op het moment van de tasting 

ondertussen de vijfde verjaardag gepasseerd. 

Kempisch vuur wordt gepresenteerd in een stijlvolle fles met een mooie 

verpakking. Een Spaans designbureau dat normaal parfumflessen ontwerpt, 

zorgde voor de atypische whiskyfles. De koppen met gouddruk komen uit 

Frankrijk en ook de etiketten zijn bijzonder stijlvol. Op de achterzijde van de 

fles laaien de vlammen van het Kempisch Vuur hoog op. Elke fles wordt met 

de hand genummerd en voorzien van het vatnummer. 

Tastingnotes 
 
Neus Moutig met wit fruit, onderdrukte turf, citrusvruchten en zelfs sinaasappelschil, een 

vleugje playdoh (plasticine) 
Smaak Meteen rokerig, rond en romig in de mond. Full bodied, met een typische Laphroaig-

rokerigheid. Zoet met een beetje zout – voor een drie jaar oude whisky goed gelaagd. 
 

Afdronk Lang, rokerig en zoet. Verdwijnt heel zachtjes met een zachte zoute toets op het einde. 
 


