
 
 
Wim Saeyens is licentiaat scheikunde en doctoreerde in de farmaceutische wetenschappen. Hij 

volgde een vervolmaking in de brouwerschool van Gent (CTL). De Brouwerij De Graal is actief sinds 

2002 – hij startte als een jonge, ambachtelijke brouwerij die toch al wat geautomatiseerd was. Hij 

kwam in contact met een jeneverstoker in Brakel, en probeerde in 2005 een bierbrand te stoken – 

een sterke drank gestookt vanuit afgewerkt bier. De spirit die hij 

hierdoor verkreeg stond op bijna 75% en smaakte bij de eerste 

proef naar niets behalve alcohol. Tot hij er water bij voegde en er 

een echte aromabom ontplofte. Die ervaring is hem bijgebleven 

en heeft hem ertoe aangezet een whisky te stoken, en die 

aromabom te bewaren voor de eindgebruiker: de spirit die hij in 

2006 stookte werd op 8 december 2011 als eerste Belgische 

single malt cask strength én als eerste vijfjarige Belgische single 

malt gelanceerd. 

De whisky werd opgestart met een mengsel van mout en water. Dat werd gegist en afgekookt. Het 

vergiste brouwsel werd tweemaal gedistilleerd bij graanstokerij Braeckman in Oudenaarde door 

stoker Filip Braeckman. Zowel de foreshots als de feints werden héél breed genomen, waardoor de 

middle cut – het deel van de spirit dat gebruikt wordt om whisky te maken – zeer smal was. Bijna de 

helft van het distillaat werd verwijderd om op die manier een zo zuiver mogelijke spirit te verkrijgen! 

De whisky heeft daarna 5 jaar gerijpt op Bourbon whisky vaten, afkomstig van Four 

Roses. Bij die rijping is er een gigantische angels’ share tot stand gekomen: van de 

1.200 liter die hij op 6 vaten legde, hield hij na 5 jaar net 1.000 liter over – op vijf jaar 

tijd verloor hij dus een  volledig vat! Door de bourbon vaten is de whisky gekenmerkt 

door een intens vanille-aroma. 

De Single malt, cask strength whisky werd gebotteld in flessen van 50cl, op vatsterkte 

van 63%. Toch is de whisky verrassend zacht. Er zijn ook flesjes van 20cl te krijgen in 

de brouwerij zelf.  

Sinds de zomer van 2012 ligt er een tweede editie te rijpen. Deze wil Wim maar aansnijden op het 

moment dat zijn eerste editie integraal uitverkocht is. 

Tastingnotes 
 
Neus Eerst alcohol; eens (lichaams)warmte toegevoegd wordt, is er vanille, wat gember en 

sinaasappelschil 
 

Smaak Hitte, dan zoete vanille, met karamel, toffee en butterscotch. Sinaasappel groeit bijna 
tot Grand Marnier. Heel lichte body door het hoge alcoholgehalte. 
 

Afdronk Lange, warme finish, met opnieuw sinaas en karamel om te eindigen in hout en noten. 
 


