
 

Zoals de andere producten van Wave Distal wordt de single malt August 17th 

gestookt in samenwerking met een jeugdvriend van Thierry Van Renterghem die 

eigenaar is van een stokerij in Cognac. Thierry is meermaals per jaar ter plaatse om 

deel te nemen aan het stookproces. De Belgische gerst wordt geoogst op velden 

van de stokerij en het mouten gebeurt ter plaatse. Distilleren gebeurt in potstills in 

de cognac-streek, net als het kleine broertje van Skot’tiche. Net als bij de Skot’tiche 

worden eiken vaten gebruikt waar Porto en Cognac op hebben gelegen, maar 

anders dan de Skot’tiche wordt de August 17th wel bijgekleurd met karamel. 

De vaten worden geselecteerd op kwaliteit. Voor de August 17th worden alleen 

vaten gebruikt waar én porto én cognac op hebben gelegen, en die minstens 35 

jaar oud zijn – soms zelfs tot 100 jaar oud. Eens gevuld worden de vaten in caves 

gelegd om te rijpen in optimale omstandigheden. 

August verwijst natuurlijk naar de maand – de whisky werd gelanceerd op 17 

augustus. De afbeelding op het etiket is echter een tekening van een zekere Octavianus. Octavianus was 

een jonge knaap die de achterneef was van Julius Caesar. Toen Caesar werd vermoord door een heel aantal 

senatoren die hem elk één messteek toebrachten, zag Caesar Brutus en zei tegen hem: “Et tu, Brute? Tu 

quoque, filii mihi?” – ofte “En jij, Brutus? Jij ook, mijn zoon?”. De senatoren hadden 

dit overigens slim bekeken: door hem elk één messteek toe te brengen, was het 

onmogelijk te zeggen wie de fatale steek had toegebracht. Na ondervraging kon élk 

van hen dus naar waarheid antwoorden dat ze niet wisten wie Caesar had 

vermoord. Nu bleek dat Octavianus door Caesars testament aangewezen werd als 

zijn geadopteerde zoon en opvolger. Octavianus werd daarop de eerste échte 

Romeinse keizer, en nam zijn keizerlijke naam aan als “Augustus” – de verhevene.  

2016 was het eerste jaar waarin de August 17th ter beschikking kwam. Van de 3 

jaar oude 40% versie werden er 8.000 flessen gebotteld. Er werd ook een single cask editie uitgebracht die 

5 jaar oud is. Deze heet August 17th Brutus en staat als cask strength op 48,1%. De gelimiteerde editie telt 

840 flessen. In 2017 werd een tweede editie uitgebracht van deze Brutus, dit keer op 48%, maar weerom 

op 840 flessen. Het is de bedoeling de cast strength whisky wat gelimiteerder te houden, en elk jaar maar 

één vat aan te slaan. De datum van elke release ligt nogal voor de hand: augustus de 17e… 

De tweede editie van Brutus zat in de tasting.  

Tastingnotes 
 
Neus Buitengewoon gefumeerd, rokerig. 

 
Smaak Zacht maar zoet – de cognac en porto doen hun werk. 

 
Afdronk Medium met veel karamel. 
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