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Schotland Digizine wordt gratis via e-mail verspreid met het ideaal om zoveel mogelijk in Schotland geïnteresseerden van een diversiteit aan info te voorzien.
Onderwerpen zullen bijvoorbeeld zijn: Schotse activiteiten in Nederland en info over Schotland - Schotse winkels - Schotse restaurants - Schotse ruiten [tartans]
Schotse evenementen - Schotse verenigingen - Schotse verhalen - Reistips - Schotse geschiedenis - Schotse achtergronden - Schotse whisky
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LET OP:
TIJDENS TARTAN DAY
NEDERLAND OP 6 APRIL A.S.
INTRODUCTIE
WHISKY TARTAN
HET KAN ZIJN DAT U EEN EDITIE VAN EEN VRIEND OF KENNIS
HEBT ONTVANGEN. OM IN ONS VASTE VERZENDBESTAND
TE KOMEN, MAIL DAN ZELF UW EMAIL ADRES NAAR:
INFOSCHOTLANDDIGIZINE.NL
SCHOTLAND DIGIZINE JUIST NIET MEER ONTVANGEN?
MAIL NAAR INFOSCHOTLANDDIGIZINE.NL

VERSCHIJNING IN GEVAL VAN GENOEG INPUT EN INSPIRATIE:
OM DE TWEE MAANDEN
HET VOLGENDE NUMMER KUNT U IN MEI 2008 VERWACHTEN
INFO ENZO GRAAG AANLEVEREN VÓÓR 15 APRIL 2008
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Whisky en tartan - twee Schotse trotsen - vanaf Tartan Day nederland op 6 april
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Danscompetitie Noord-Nederland
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The Strong Taste De Bodega, Capelle aan den IJssel
debodega-vanwijk.nl
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Pot Still Festival, Amersfoort
potstillfestival.com

Feis Ile, The Islay Festival Of Malt & Music
feis.streamlinenettrial.co.uk
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31 EN 1

Whisky Specialiteiten De Bodega, Capelle aan den IJssel
debodega-vanwijk.nl

Whisky Xperience, Heerenveen
mitra.nl

APRIL 2008

|

Schotland Festival
schotlandfestival.nl

Whisky An ‘A’ That ‘V’, Ayr, Schotland
robbiesdram.com

Adelphi Proeverij, Sint Oedenrode
theoldpipe.com

MEI EN JUNI 2008

TARTAN DAY NEDERLAND 2008

DE WHISKY TARTAN

Tartan Day nederland is een initiatief van The World of Scotland uit ’s-Gravendeel
en wordt georganiseerd naast hun Craft Shop & Highland House aan de Griendweg
5 te ’s-Gravendeel.

De Whisky Tartan, twee Schotse trotsen verenigd

De opzet van Tartan Day nederland is een gezellig samenzijn van mensen die
een ‘passie’ hebben voor zowel Schotland als voor alles dat met de Schotse ruit
[de Tartan] te maken heeft. Er worden presentaties gegeven en voordrachten
gehouden over diverse onderwerpen - waaronder de Whisky Tartan - en er
zijn highland dance, Scottish Country Dance en dansvoorstellingen. Een
doedelzakband is aanwezig. Tevens zijn er infostands van op Schotland gerichte
bedrijven en verenigingen. Natuurlijk worden er veel mensen in kilt, of op welke
andere manier dan ook, in Schotse ruit verwacht. Ook aan de kids wordt gedacht,
dus die kunnen gezellig mee komen.
Hoogtepunt van deze Tartan Day nederland zal de introductie zijn van de Whisky
Tartan. Deze nieuwe tartan is in Nederland ontworpen en geregistreerd door Edgar
van de Crommert in 2007. Voor deze unieke tartan hebben het productieproces
van whisky en het product zelf portret gestaan. In Schotland wordt de Whisky
Tartan exclusief voor The World of Scotland geweven. De presentatie van de
Whisky Tartan vindt plaats op Tartan Day nederland 2008. U kunt er bij zijn!
Op de website van The World of Scotland zal tot aan 6 april - steeds weer actueel vermeld worden welke verenigingen, instanties en bedrijven deel zullen nemen.
En natuurlijk welke clans en tartans er aanwezig zullen zijn.
Toegangskaarten à € 8,00 zijn verkrijgbaar in de Craft Shop in ’s-Gravendeel of: maak € 8,00 x aantal personen over op giro 5201450 van The
World of Scotland o.v.v. Tartan Day + uw adres, PC + woonplaats +
eventueel uw clan of tartan; de kaarten worden u dan toegezonden.
Aan de kassa zullen er op de dag zelf ook nog kaarten te koop zijn.

In Canada, de V.S. en Schotland
ook in Nederland.
Dit jaar o.a. introductie van de
Whisky Tartan®!
Zondag 6 april 2008 - Aanvang: 11.00 uur - Einde: 16.00 uur
Locatie: Griendweg 5 - 3295 KV ’s-Gravendeel [industrieterrein Mijlpolder]
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Whisky en tartan, één van de meest voor de hand liggende combinaties als men
denkt aan Schotland. En toch bestond deze combinatie er nog niet in de vorm van
een Whisky Tartan tot aan halverwege juli 2007.
Op een mooie zomerdag zet ik ‘s morgens vroeg, vlak voordat ik naar mijn werk ga, snel
nog even een schets op een oud stuk papier zodat ik er ‘s avonds digitaal mee verder kan
gaan. In gedachten zie ik al een paar dagen een ontwerp voor me en zo langzamerhand
begint het kriebelen om te beginnen mij te lang te duren. Met mijn passie voor zowel
whisky als tartan zetel ik mij achter mijn laptop en begin onder het genot van een goeie
dram te stoeien met de aantallen draden om een mooi geheel te creëren in een zeven inch
sett. Na een paar keer schaven en bijkleuren is het deﬁnitieve resultaat wat mij betreft
snel een feit. ‘s Avonds laat, laat ik ook mijn vrouw een blik op mijn idee werpen en ook
zij knikt gelijk instemmend. Nou nog een keer de echte kleuren bepalen aan de hand van
geweven samples om dit proces af te kunnen ronden.
Eén van de voornaamste redenen dat wij de Whisky Tartan hebben ontworpen is
dat er steeds meer liefhebbers van whisky zijn die op zoek zijn naar tartan stof,
enerzijds voor de aanschaf van een kilt, broek of rok en anderzijds om bijvoorbeeld
zijn of haar whiskykamer de ﬁnishing touch van bijpassende gordijnen te geven.
Maar dan moet de ruit van die stof wel alles te maken hebben met de geliefde
drank. Voorheen kostte het een middag zoeken in een stapel staalboeken. Nu is
er de Whisky Tartan!
[Van de website schotlanddigizine.nl]
Vanaf Tartan Day nederland, op 6 april 2008, is de Whisky Tartan verkrijgbaar bij
The World of Scotland in ‘s-Gravendeel - meer info: theworldofscotland.nl
Edgar van de Crommert

www.theworldofscotland.nl
NUMMER 4
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IMPRESSIE

TARTAN & WHISKY

WANDELEN IN SCHOTLAND

About the new Whisky Tartan
I heard
there is
a new tartan I can’t wait
made especially to see it!
for you

Wandelen in Schotland
Schotland is een land dat vele mogelijkheden biedt om het te bezichtigen. De
meeste mensen zullen dit met de auto of de motor doen, maar om het echt te
beleven, is wandelen een van de beter manieren. De volgende route hebben wij
gevonden op de website van ‘Buitensport Schotland’ waarop u nog veel meer
informatie over reizen door Schotland kunt vinden.
Rob Roy MacGregor
Rob Roy MacGregor is de beroemdste boef van Schotland. Rob Roy was een veedief
en veehandelaar die, buiten zijn schuld om, failliet en vervolgens tot een outlaw
werd verklaard. Hij was een Jacobiet, een sympathisant van het in Londen afgezette
Schotse koningshuis, en was succesvol actief in de rebellie van 1715-1716. Daarmee
werd hij echter beticht van hoogverraad. Tot tweemaal toe ontsnapte hij uit de
gevangenis. De Duke of Argyll, zeker geen Jacobiet, nam hem echter in bescherming
en zo kon hij toch nog een rustig leven leiden. In de nadagen van zijn leven erkent
Rob Roy de nieuwe Britse vorst en worden alle beschuldigingen teruggetrokken.
Deze schelm werd beroemd in geheel Schotland door het verhaal van Sir Walter
Scott. In zijn verhaal ‘Rob Roy’ vormen de Trossachs het decor. Voor de bewoners
van de lage landen heeft Rob Roy een eigen gezicht gekregen, sinds Liam Neeson
de hoofdrol speelde in de verﬁlming.
The Rob Roy Way
The Rob Roy Way is een meerdaagse wandeling dwars door de Trossachs en de
Southern Highlands. De tocht voert langs de plekken waar Rob Roy MacGregor
leefde, vluchtte en vocht. Maar het is ook de historische zetting van de Jacobiet
opstanden en de onderlinge schermutselingen tussen de clans.
De tocht begint in Drymen, waar ook de West Highland Way langs komt. De tocht
gaat noordoost en eindigt in Pitlochry. De Rob Roy Way is 127 tot 148 kilometer
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VERVOLG

lang, afhankelijk van de routekeuze. De tocht voert langs enkele van de fraaiste
lochs [Loch Tay] en glens in Schotland. Het pad gaat over oude wandelpaden, een
ﬁetsroute, boswegen en enkele kleine wegen.
De Rob Roy Way is eenvoudiger dan de West Highland Way en de Southern Upland
Way. Er is bijvoorbeeld redelijk veel asfalt.Het pad is qua zwaarte vergelijkbaar met
de Great Glen Way en de Speyside Way. De campings langs de route zijn minder
goed ingesteld op trekkers met een tent en rugzak: voor koken en droogzitten
wordt er veelal weinig meer geboden dan een washok.

van de Landranger Serie van de Ordnance Survey heb je de gehele route in kaart:
nummer 57, 51 en 52.
Bagagetransport
Het is ook mogelijk je bagage te laten transporteren van en naar de verschillende
accommodaties. Bike & Hike services, uit Callander, verzorgt onder meer dergelijk
bagagetransport. Voor slechts £ 7,- per tas per dag [prijs 2005] pikken zij je bagage
op en brengen het naar de volgende etappeplaats. Voor groepen vanaf 4 personen
is het £ 6,50 per dag. Trossachs-transfers biedt een gelijke services en prijsniveau.

De route kent de volgende trajecten:
• Drymen - Aberfoyle [16 kilometer]
• Aberfoyle - Callander [16 kilometer]
• Callander - Strathyre [14 kilometer]
• Strathyre - Lochernhead [8 km] - Killin [19 kilometer]
• Killin - Ardtailnaig [19 kilometer
• Ardtailnaig - Aberfeldy [24 kilometer]
• Aberfeldy - Pitlochry [18 kilometer]
De Rob Roy Way volgt voor langere delen de ‘Cycle Route 7.
Dit is een gemarkeerde ﬁetsroute. De andere delen van de route hebben hun eigen
markering. Het stuk door Glen Almond is een beetje ‘boggy’ [zompig].
Vrijwilligerswerk
De route is geopend in 2003 en het is geen oﬃceel pad. D.w.z. dat het onderhouden
van de paden, markeringen en het maken van afspraken met landeigenaren
waarover de route loopt geheel in handen is van vrijwilligers.
Topograﬁsche kaarten
Er is geen aparte kaart beschikbaar van de Rob Roy Way. Met drie kaartbladen
6
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Openbaar vervoer
Begin en eindpunt van de route zijn met het openbaar vervoer
goed te bereiken. Drymen heeft een regelmatige busverbinding
met Glasgow en in Pitlochry is een treinstation.
Honden
Voor wandelaars met honden: Op één dag-traject is het niet
toegestaan om honden -ook aangelijnd!- mee te nemen. Er is
een alternatief traject voorhanden [over een rustige weg langs
de oevers van Loch Tay].
Rob Roy Way
Duur
Lengte
Beginpunt
Eindpunt
Gemarkeerd
Omschrijving

5 - 8 dagen
127 - 148 kilometer
Drymen
Pitlochry
Nee
Mooie wandelroute door de Trossachs en Highlands

Bron: buitensport-schotland.nl/law/law_rrw.php?thema=4

MIDGES
Er wordt niet altijd voor gewaarschuwd. Je ziet ze ook
snel over het hoofd. Midges. Het is slechts een klein
bijtend insectje, maar is bekend als de ‘Schrik van Schotse
Hooglanden’. In de hoogzomer vormen ze een plaag
voor buitensporters. Vakanties zijn er door afgebroken
en sommige klimroutes zijn niet eens te klimmen in die
periode. Op zich is het slechts een klein irritant bijtje. Het
probleem is hun aantal. Door de hoeveelheid midges word
je continu gebeten en overal waar lichaamsdelen onbedekt
zijn.

waar veel veenpollen in de buurt staan. Midges vinden hun
slachtoﬀer op basis van lichaamsgeur. Als je een dag stevig
hebt lopen zweten, weten ze je zeker te vinden.

Culicoides impunctatum
Er zijn meerdere soorten ‘midges’. De subsoort in Schotland
is de ‘Culicoides impunctatum’. Met een vleugelspanwijdte
van slechts twee millimeter, staat deze bekend als één van de gewelddadigste.
Gebeten word je door het vrouwtje. Zij heeft het bloed nodig voor haar eieren.
Het mannetje is vegetariër. De midges komen voor in nat en niet-gecultiveerd
gebied. Vooral daar waar veen of moeras te vinden is. Om deze reden komen ze
dan ook meer voor in het noorden en westen van Schotland dan in de andere delen.
Gewoonlijk zijn ze actief van april/mei tot en met oktober. Problematisch voor ons
mensen wordt het op het hoogtepunt: eind juni, juli en augustus.
Wat kun je eraan doen?
Hoe houd je midges nou buiten de deur? Midges houden niet van rook, wind,
direct zonlicht en droge lucht. Midges zijn dan ook vooral ‘s ochtends en ‘s avonds
actief. Als je in de zomer gaat kamperen: zet je tent op een winderig plaats. Op
campings zal dat niet altijd even goed lukken, maar houdt de deur goed dicht.
Als je een kampvuurtje maakt kun je gebruik maken van de rook. Midges zijn
volhardend en je moet jezelf zo positioneren dat je dicht op de rook zit, maar zelf
niet uitgerookt wordt. Bij wild kamperen: ga niet op drassige grond staan of ergens
7
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Er zijn speciale middeltjes die je kunt opsmeren [insect
repellent]. Natuurlijke middelen als citronella en eucalyptus
olie zijn niet eﬀectief genoeg. De chemische lotions bevatten
verschillende concentraties van een agressieve stof, meestal
diethyl toluamide [oftewel ‘DEET’]. De middelen met de
hogere concentraties zijn het eﬀectiefst, zoals bijvoorbeeld
‘Jungle Formula’. Smeer het niet in je ogen of op de
binnenkant van je handen. Koop deze spullen bij voorkeur
in Schotland, daar heb je ze te keus en te keur en ook met de
hogere concentraties DEET.
Een ander middel is ‘Skin So Soft Body Oil’ van het merk Avon. Het is een
huidcreme uit de cosmeticaindustrie, maar wel eﬀectief. Ook zijn er hoofdnetjes,
die ik persoonlijk erg handig vind.
Ontwijken
Veel actieve wandelaars stemmen hun vakantie af op de midge. Ze gaan in mei
of juni. Het weer is dan ook veelal stabieler, je hebt lange dagen qua licht en
de afwezigheid van de midges. Sommige weigeren te gaan kamperen in de
zomermaanden of alleen hoog in de bergen op winderige plaatsen.
Midge waardering voor klimroutes
Rotsklimroutes worden gewaardeerd op basis van hun moeilijkheid. Klimmers
weten dan wat ze kunnen verwachten en of ze instaat zijn de route kunnen
klimmen. Maar in Schotland worden twee waarderingen gehanteerd. Naast de
technische moeilijkheid, is er ook een midges-waardering. Drie muggen staat voor

,
FOTO S

MIDGES

VAN INTERNET

VERVOLG

‘excruciating’, een marteling. De betreﬀende route zit in een windstille hoek en
de midges hebben in de zomer vrij spel. Niet klimmen in de zomermaanden is
het devies. Bij twee muggen is een winderige dag voldoende om de midges weg te
houden. Bij een indicatie met één mug is mug werende lotion voldoende.
Vervloekte zegen of ramp?
Zijn de midges een nationale ramp? Het landschap van de Schotse Highlands is
toevallig ook de natuurlijke leefomgeving van de Culicoides impunctatum. De
midges zijn een onderdeel van het leven in de Highlands. Grootschalig ingrijpen
in de natuur -het cultiveren van de Highlands- zou het aantal midges drastisch
verminderen. Maar dan blijft er niks over van de Highlands waar alle wandelaars en
toeristen nu net voor komen. Delen van Nederland kenden enkele eeuwen geleden
grote moerassen. Die zijn we nu kwijt en daarmee de grote aantallen muggen. De
kleine stukjes die we nog hebben, worden inmiddels gekoesterd als natuurbescher
mingsgebied. Zonder midges zou Schotland, dan ook Schotland niet zijn...
Bron: buitensport-schotland.nl/natuur/midges.php

Cuillins, Loch Harport & Gesto Farmhouse, Skye
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HET WAPEN VAN OOSTERHESSELEN
Hoewel het bij menigeen nog niet bekend is, bestaat het Schots
restaurant in Oosterhesselen inmiddels ruim tien jaar.

Op de kaart van ‘The Highlands’ zien we een keur aan Schotse,
Engelse en natuurlijk ook ‘normale continentale’ gerechten.
Een ding hebben zij echter gemeen: aan de basis staan
eersteklas verse Schotse producten, zoals bijvoorbeeld Schots
rundvlees van de grazige groene weiden en Schotse zalm uit
kristalheldere rivieren.
De heer en mevrouw Paulen kwamen [en komen nog steeds]
regelmatig in Schotland alwaar zij de aard van het ware
culinaire genieten goed hebben mogen leren kennen.

‘The Highlands’, het Schotse deel van overkoepelend geheel
‘Het Wapen van Oosterhesselen’, bevindt zich aan de voorkant
van een idyllisch liggend pand. In hetzelfde pand bevinden
zich een barbecuerestaurant en het buﬀetrestaurant ‘De
Plesanterie’.
Op uitnodiging van de eigenares, mevrouw Paulen, hebben
wij mogen genieten van een - door haar echtgenoot die de
keuken beheert - voortreﬀelijk diner. “In Het Wapen van
Oosterhesselen geniet u van eerlijke op ambachtelijke wijze
bereide gerechten van eersteklas producten. Alles is uitsluitend
vers, dat spreekt vanzelf”, verzekert zij ons, hetgeen wij zeker
kunnen beamen. Bovendien heeft de inrichting van ‘The
Highlands’ ongetwijfeld invloed op de smaak en het plezier
tijdens het eten.

Op het menu staan bijzondere gerechten waarvan een
specialiteit gemaakt is. De koks zijn voortdurend bezig met
nieuwe creaties zodat regelmatig uit een ander menu gekozen
kan worden.
‘The Highlands’ beschikt over een fraaie wijnkelder met een
ruim assortiment aan betaalbare en bovenal wijnen die de
culinaire uitstapjes uitstekend omlijsten. Gaat uw voorkeur
uit naar het gerstenat dan staat de Gordon Highland aan de
tap voor u klaar. Uiteraard is een mooie verzameling ‘Schots’
beschikbaar. Dat laatste geldt ook voor het hoofdstuk ‘Whisky’,
real Scottish.

Mevouw Paulen herinricht het restaurant regelmatig zelf. Nu
is de overheersende kleur stemmig rood op de muren en het
plafond met veel houten accenten in het meubilair, op de vloer
en in de lambrisering. Erg leuke extra’s zijn een zitje rond een
open haard en de serre met uitzicht op het witte kerkje van
Oosterhesselen, waar een apperatief genoten kan worden.

Links van de genoemde open haard bevindt zich de barbecuegelegenheid. Een Highland Barbecue Menu begint met een
heerlijke Schotse Oxtail Stew.
Daarna mag onbeperkt gebruik gemaakt worden van de
vlees- en saladebuﬀetten. De buﬀetten bestaan uit 9 soorten
gemarineerd vlees, paprika’s, uien, champignons, en aantal
salades, gepofte aardappels, rauwkosten en vruchten. Daarbij

Op de Schotse lunchkaart een ruim assortiment aan Schotse
Stotties. This is traditional bread from Edinburgh.
Verder salades, sandwiches, plate service en ook pannenkoeken
met de beruchte Schotse ‘Highlander’ als specialiteit.
9

•

JAARGANG 2

•

NUMMER 4

•

MAART 2008

HET WAPEN VAN OOSTERHESSELEN

VERVOLG

wordt onbeperkt stokbrood en kruidenboter geserveerd. Op de eigen tafel staan
drie sauzen.
Na drie uur gaat de barbecue uit, maar naar huis gaan hoeft natuurlijk nog niet.
Tenslotte is het een hele avond lang en samen genieten.
Drankjes en desserts zijn niet standaard bij het Highland Barbecue Menu
inbegrepen.
De serre, die aan de voorkant aan het specialiteitenrestaurant ‘The Highlands’
is toegevoegd, geeft een ruimtelijke indruk. Hier kan - ook in de winter zomers
verwarmd - van een lekker kopje koﬃe genoten worden.
Het Wapen van Oosterhesselen is makkelijk te vinden. Na het dorpje binnen
gereden te zijn, bij de t-splitsing linksaf waarna het - duidelijk herkenbaar aan de
Schotse vlaggen - direct zichtbaar is tegenover het witte kerkje.
De bediening is gehuld in kilt en heel speciaal: de koﬃe voor de echte lekkerbekjes!
Breng eens een bezoek en beleef het zelf.
Het specialiteitenrestaurant is woensdag tot en met de zondag geopend.
Woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 14.00 uur, zondag vanaf 12.00
uur. Naast contant afrekenen kunt u pinnen en chippen. Ook wordt de Nationale
Diner Cheque geaccepteerd. Reserveren is gewenst.
Specialiteiten- en Buﬀetrestaurant
Burgemeester De Kockstraat 33
7861 AA Oosterhesselen
T 0524 58 13 29
F 0524 58 10 99
E paulen@hetnet.nl
hetwapenvanoosterhesselen.nl
10
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STADSBOERDERIJ DE KOEBRUG
Schots Restaurant & Whiskybar
Ook voor lunches, High Tea en arrangementen
Nieuwe arrangementen
Wilt u samen met vrienden, familie of collega’s een dagje weg en lekker uit eten? Dan
hebben wij voor u het juiste recept. Voor gezelschappen vanaf 18 personen, bieden
wij verschillende sportieve maar ook heel ontspannen groepsarrangementen.
Whisky sail Stavoren
Stap aan boord van de 15 meter lange praam ‘Simmermoarn’; en geniet op het
water van 4 mooie Whisky’s met lekkere hapjes en luister naar ‘sterke verhalen’.
Duur: ca. 2 uur
Kosten: € 32,- p.p.
Groep: 18 tot 40 personen
High Tea travel Hindeloopen
Geniet al varend van een High Tea; bezoek het pittoreske havenstadje Hindeloopen
en stap aan het eind van de dag in de oude Amerikaanse schoolbus terug naar
Stavoren.
Duur: ca. 4,5 uur
Kosten: € 45,50 p.p.
Groep: 18 tot 30 personen
Sailing the Frisian lakes
Zeilen is sport no. 1 in Stavoren; er zijn vele schepen die u graag meenemen op
het IJsselmeer of de Friese binnenmeren. Stap aan boord en kom na aﬂoop lekker
barbecuen.
Duur: dag of middag
Kosten: afhankelijk van de keuze van het schip
Groep: 10 tot 75 personen
11
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Discover the Frisian countryside
Fiets door het mooie Gaasterland, speel Boerengolf en breng een bezoek aan
het vestingstadje Sloten. Stap in een Amerikaanse schoolbus en sluit af met een
barbecue.
Duur: gehele dag
Kosten: € 56,- p.p.
Groep: 18 tot 38 personen
Golf in Gaasterland
Volg een golfclinic onder leiding van een professional, toast op een geslaagde
middag en proef van allerlei lekkere gerechten op een uitgebreide barbecue of
buﬀet.
Duur: ca. 5 uur
Kosten: € 70,- p.p.
Groep: 18 tot 40 personen
Graag tot ziens in Stavoren.
The Scots
Openingstijden t/m 27 april:
vrijdag t/m zondag vanaf 17.00 uur, dineren mogelijk vanaf 18.00 uur.
Aanvang laatste zitting graag uiterlijk 19.30 uur.
Wij stellen vooraf reserveren altijd op prijs.
I.v.m. Pasen zijn wij ook open op donderdag 20 en maandag 24 maart.
Stadsboerderij De Koebrug
Schans 31, 8715 JR, Stavoren
Tel: (0031) (0)514 681875,
info@dekoebrug.nl
dekoebrug.nl

,
FOTO S

SCHOTSE MARMELADE

VAN INTERNET

De Scotts marmelades worden volgens oud Schots familierecept bereid.
De Lemon Shred Marmelade met stukjes citroenschil smaakt lekker fris, de Three
Fruits Marmelade is heel zacht van smaak en de Ginger Marmelade heeft een
spannend pikant accent dankzij de stukjes gember.
Naast deze smaken zijn er ok nog de bijzondere sinaasappelmarmelades met een
tic zoals die met Drambuie of whisky.
Bron: C1000 Paasmagazine 2008

SCHOTSE MOP
Twee Schotten verlaten hun stamkroeg na een stevige dram.
Terwijl ze over straat zwalken, roept de ene: “Wat gek zeg, ik zie alles dubbel!”
Waarop de andere Schot zijn portomonnee te voorschijn haalt en zijn vriend een
bankbiljet van een pond geeft, met de woorden: “Hier heb je de twee pond terug
die ik van je heb geleend”.
12
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RECEPTEN
TWEE BEREIDINGEN VAN ZALM

PURE CHOCOLADEMOUSSE

Voorgerecht voor 4 personen
Bereiding circa 15 minuten

Voor 4 personen
Bereiding circa 15 minuten + minimaal 2 uur koelkast

Benodigdheden
400 gram verse zalmﬁlet
1 eetlepel gembersiroop
3 eetlepels ongezoete rijstazijn
Zout
Scheutje citroensap
Paar takjes koriander of cress [daikon of shiso purper]
Extra nodig: steekring en grillpan

Benodigdheden
110 gram extra bittere chocolade
4 eiwitten
65 gram suiker
320 gram slagroom
Extra nodig: mixer, spatel

Voorbereiding
Verdeel de zalm in drie stukken. Snijd twee delen tot totaal 8 gelijke porties.
Marineer de te grillen zalm circa 20 minuten in de gembersiroop en rijstazijn.
Snijd één deel tot tartaar, breng op smaak met zout en iets citroensap.
Bereiding
Maak op het bord met een steekring een torentje van de tartaar. Verhit de grillpan
en gril de gemarineerde zalm medium gaar. Serveer de gerechtjes bij elkaar op het
bord en garneer met koriander of cress.
Classic Malt begeleider
Talisker 18 y.o.
Bij gerookte zalm is Talisker 10 y.o. een perfecte match
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Classic Malt begeleider
Dalwhinnie 15 y.o. gekoeld of uit de vriezer.
Bron: receptkaarten uitgegeven door de Classic Malts Selction
Recept ontwikkeld door Maurice Maas van restaurant ZuS - zus.nu

TARTAN DAY NEDERLAND
INTRODUCTIE WHISKY TARTAN

Bron: receptkaarten uitgegeven door de Classic Malts Selction
Recept ontwikkeld door Maurice Maas van restaurant ZuS - zus.nu
13

Bereiden
Smelt de chocolade zachtjes au bain marie. Ontvet een kom en sla het eiwit zeer
stijf. Voeg al mixend langzaam de suiker toe. Klop de slagroom lobbig. Meng snel
1/3 van de room door de chocolade. Spatel het eiwit erdoor. Spatel voorzichtig de
rest van de room erdoor. Laat minimaal twee uur opstijven in de koelkast.

MAART 2008

WWW SCHOTS

MEER OP SCHOTLANDDIGIZINE.NL

RESTAURANTS

VERENIGINGEN

Hielander
Stadsboerderij De Koebrug
Het Wapen Van Oosterhesselen

schotsrestauranthielander.nl
dekoebrug.nl
hetwapenvanoosterhesselen.nl

HOTELS
Veldenbos

Scots In Assen
Scots Heritage
Scouting ds. Ferguson

scotsinassen.nl
scotsheritage.nl
dsferguson.nl

TARTANS AUTHORITY

tartansauthority.com

veldenbos.nl

MEER INFO OP SCHOTLANDDIGIZINE.NL
DANSSCHOLEN
Royal Scottish Country Dance - Delft Branch
School of Highland Dancing

rscds-delft.nl
carieke.nl

PIPEBANDS
Nederlandse Organisatie van Doedelzakbands
Saint Andrews Pipe Band
Scotia Pipers
The First Haarlem Pipeband
The Hague Highland Pipe Band & Dancers
The Red Rose of Lochbuie

novdb.nl
sapb.nl
scotiapipers.co.uk
haarlem-pipe-band.tmfweb.nl
hhpb.nl
redroseoﬂochbuie.nl

WINKELS
The World of Scotland

theworldofscotland.nl

REIZEN
DFDS Seaways
Stena Line
Visit Norfolk
Visit Shetland
Visit Scotland

14
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TARTAN DAY NEDERLAND
INTRODUCTIE WHISKY TARTAN
THEWORLDOFSCOTLAND.NL

2800 Tartans in 43 staalboeken
Stof per meter leverbaar
Haggis - Shortbread - Marmalades
Scone-mix - Clotted cream
CD’s - Boeken - Quaichs - Plaids
Whisky- & Golf-items
Highland wear - Kilts & Kiltverhuur
Kado’s en nog veel meer!
Griendweg 5 - 3295 KV ’s-Gravendeel - zaterdag 10.00 - 17.00
Telefoon: 078 - 676 23 67 - www.theworldofscotland.nl

,
WHISKY S BESPROKEN - LONGMORN 16 Y.O.
De distilleerderij Longmorn ligt tussen de plaatsen Elgin en
Rothes. Komend vanuit Rothes staat de distilleerderij aan de
rechterkant van de weg en is herkenbaar aan de warehouses
met zwarte pannen op het dak, waar met grote witte letters
“Longmorn Distillery” op staat geschreven.
De naam Longmorn is afkomstig van de boerderij met deze
naam, waar men is begonnen met het distilleren van whisky.
Longmorn betekent vertaald uit het Engels “lange morgen”,
maar in het Gaelic is de betekenis van de naam “Heilige
Bron”. De distilleerderij is opgericht in 1894 door John
Duﬀ met zijn twee partners. Daarvoor had John Duﬀ reeds
Glenlossie opgericht en in 1897 bouwde hij de Benriach
distilleerderij. Door de recessie in de handel moest John
Duﬀ al zijn bezit bij de bank inleveren om zijn schulden te
kunnen betalen en The Longmorn Distilleries Ltd. werd door
James Grant overgenomen, die het management voerde over
Hill Thomson & Co, o.a. de producent van de blends Something Special en Queen
Anne.

De acht washbacks die van Oregon waren gemaakt zijn in
1995 vervangen door roestvrijstalen washbacks. Voor de
rijping van de malt worden sherry-, bourbon- als reﬁll vaten
gebruikt. Het water dat wordt gebruikt voor het maken van
de malt komt uit diverse waterbronnen in de bossen die in de
directe omgeving zijn. Het koelwater voor de condensors te
koelen haalt men uit de beek die vlak langs de distilleerderij
stroomt.
Door het stevige Speyside karakter van de malt van
Longmorn is deze zeer geliefd bij de blenders. De malt van de
Longmorn Distilleerderij wordt wel het “Speyside best kept
secret” genoemd. Longmorn is nu in het bezit van de Chivas
& Glenlivet Group, die onderdeel zijn van de Pernod/ Ricard
Groep. Een groot deel van het succes van Longmorn is de
ligging aan de rand van het belangrijkste gebied voor graan,
n.l. de Larch o’Moray, dat bekend staat om zijn micro klimaat
en vruchtbare grond. Ook is er voldoende turf voorradig afkomstig uit de “Foggie
Loans” in de directe omgeving van de Mannoch Hill.

Deze prachtige nieuwe non chill ﬁltered Longmorn 16 years old premium malt
whisky vervangt de 15 jaar oude malt whisky, die bekend stond als “Hidden
Jewel” van de Speyside. De zeer bijzondere nieuwe verpakking is een zeer aparte
combinatie van materialen zoals glas, metaal, papier en leer, ontworpen met oog
voor details.

Kleur
Neus
Smaak

Toen de distilleerderij in 1894 begon te werken stonden er vier stills, deze werden
in 1972 uitgebreid naar zes en in het jaar 1974 werden het er zelfs acht. Er
staan dus nu in het stillhouse vier wash stills en vier spirit stills, die met stoom
worden verhit. Het mouten geschiedde tot voor kort reeds jaren bij Benriach.

Bron: vooreenmooiglas.nl
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: vol goud
: romige aroma’s, kruidig met tonen honing en toﬀee
: niet te zwaar, met mooie aroma’s van fudge, boter en kruidige en
heideachtige tonen met een lange afdronk en tonen van het eikenhout
en langzaam naar boven komende drogende kruidigheid.

Meer leuke info kunt u vinden op de website van de BenRiach Distillery:
benriachdistillery.co.uk

,
WHISKY S BESPROKEN - BLAIR ATHOL 12 Y.O.
De distilleerderij Blair Athol is gelegen aan de rand van het centrum van de
plaats Pitlochry. De naam Blair Athol komt uit het Gaelic. Blair betekent,
“het vlakke land in de vallei” en Athol is “de naam van de ongeving”.
Even verderop ten noordwesten van de distilleerderij ligt de plaats met
dezelfde naam Blair Atholl, met dubbel L. Hier staat het kasteel Blair
Castle. De plaats en het kasteel zullen zonder twijfel met de naam van de
distilleerderij te maken hebben. Het juiste tijdstip van oprichting is niet
bekend maar in de 18e eeuw werd er door de plaatselijke boeren reeds
gedistilleerd. Vlakbij de plek waar de huidige distilleerderij staat, werd
er volgens een oud teruggevonden document een distilleerderij gebouwd
in het jaar 1798 op turfhoudende heidegrond van de uitlopers van de
Grampian Mountains. De eigenaren John Stewart en Robert Robertson
noemden de distilleerderij Aldour, naar de Aldour Burn, een beekje
dat langs de huidige distillleerderij stroomt. Deze 12 jaar oude Blair
Athol Single Distillery highland maltwhisky is een zeldzaam wordende
botteling van de Flora & Fauna serie.
Na een weinig succesvolle start werd de distilleerderij in 1823 door John
Robertson overgenomen en er werd na een verbouwing in het jaar 1827 weer bij
Blair Athol gedistilleerd. Na diverse sluitingen en overnames werd Blair Athol in
1932 overgenomen door Arthur Bell uit Perth en weer geopend in het jaar 1949.
De distilleerderij werd geheel gerestaureerd en men ging weer produceren. In het
jaar 1970 werd het aantal stills verdubbeld. Er staan nu in het stillhouse van Blair
Athol vier stills. Twee wash stills en twee spirit stills. Deze worden met stoom
verwarmd. Voor de vergisting gebruikt men acht washbacks, die van roestvrij
staal gemaakt zijn. Voor het rijpen van de spirit worden bourbon-, sherry en ook
reﬁll vaten gebruikt. De turf die men voor het eesten van de mout gebruikt komt
van de Orkney eilanden. Het water komt uit de Aldour Burn, deze naam is een
verbastering van Allt Dour Burn, en betekent “stroom van de otter”. De otter is
dan ook het beeldmerk op het etiket, dat U.D.V. gebruikt voor de malt die men op
16
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de markt brengt. De Aldour burn komt vanuit het meer Loch a’Choire,
dat ligt op de helling van de nabijgelegen berg Ben Vrackie. De Aldour
burn stroomt midden tussen de warehouses en de distilleerderij door en
men gebruikt het water zowel als brouwwater als ook voor koeling van
de condensors. De Aldour burn gaat weer over in de rivier de Tummel, en
deze rivier mondt weer uit in de rivier de Tay. Zo’n 95% van de productie
van Blair Athol wordt voor het maken van blended whisky gebruikt.
De overige 5% wordt door Independent Bottlers als single Distillery
maltwhisky gebotteld.
Kleur: oker
Neus: zoetig, rond, mooi sherry aroma, fruit, tonen van gedroogd gras
en honing,
Smaak: vanille, sherry, licht bloemig en fruit, honing, iets mout met een
lekkere licht zoetige afdronk met tonen van vanille en sherry.

LEEN
Wij van De Bodega mogen ons weer verblijden met een 50tal nieuwe whisky’s in ons assortiment dat voornamelijk
bestaat uit collecties van onafhankelijke bottelaars,
waaronder Duncan Taylor, Gordon and MacPhail en
Wilson & Morgan.
Door deze nieuwe inbreng wordt onze website wederom
aangepast; er komt een speciliteitenpagina bij, want met
het aantal whisk[e]y’s dat wij inmiddels in huis hebben,
moet het wel voor iedereen overzichtelijk blijven wat wij
allemaal te bieden hebben.

op 10! Mochten wij slijter van het jaar worden, dan gaan er
nog veel meer leuke dingen plaatsvinden in onze winkel.
In de eerste plaats moet het natuurlijk groots gevierd
worden als het zover komt, maar daarbuiten zijn we ook
bezig met een eigen wijn die dan vanuit Zuid-Frankrijk
onder eigen etiket naar Nederland moet komen.
Naast dit alles zijn we ook nog bezig met onze tweede
eigen whiskyimport Glenalmond. Komende week moeten
als het goed is de proeﬄessen naar Nederland komen en
afhankelijk daarvan gaan wij Glenalmond importeren.

Leuk is het feit dat de groep mensen die bevangen zijn
of worden met het ‘virus’, zoals ik het maar noem, zich
steeds nadrukkelijker laat gelden en kenbaar maakt dat
whisky toch zeker een echte genietdrank is.
En mensen, laten we nu maar echt trachten van elke dag
te genieten, want het leven is veel te kort om er niet uit te
halen wat er in zit. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan
en het komt ook niet altijd uit, maar als we trek hebben
in een lekker glaasje, neem het dan gewoon want het kan
zo maar je laatste zijn.

Nieuwsgierig geworden naar iets of alles waar wij mee
bezig zijn en/of naar hetgeen wij u in de winkel te bieden
hebben, schroom dan niet om eens een keer bij ons binnen
te lopen of om te mailen. Wij hebben altijd wel iets lekkers
onder de kurk binnen ons mooie whiskyassortiment
waarvan u bij ons lekker op het gemak kunt genieten.
Wij zijn 6 dagen per week geopend maar vooral op vrijdag
en zaterdag staat er altijd wel een lekkere wijn of mooie
whisky open.

Verder kunnen we jullie melden dat wij deze zomer gaan proberen een fust te
kopen in Schotland, bijvoorbeeld bij BenRiach of Glenfarclas. Het fust moet er
wel een zijn dat op meerdere formaten ﬂessen af te vullen is, want een gedeelte
ervan willen wij gaan gebruiken als festivalbotteling voor de derde editie van de
Strong Taste.
Bovendien zijn wij genomineerd voor Slijterij van het Jaar 2008 en zijn wij zelfs al
doorgedrongen tot de ﬁnaleronde, hetgeen betekent dat wij een kans hebben van 1
17
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Tenslotte hopen wij dat u - net als wij - geïnteresseerd bent en blijft over al het
moois dat Schotland - en met name whisky - ons biedt en steeds op zoek blijft naar
al het leuks en lekkers dat we nog niet kennen.
Vind ons ook op 6 april tijdens Tartan Day nederland [theworldofscotland.nl].
Graag tot ziens!
Surf regelmatig voor alle data en meer op onze website - debodega-vanwijk.nl

,
WHISKY S BESPROKEN

WWH HI SI KS KY YX XP EP RE RI EI NE NC EC E
HONDERD SOORTEN WHISKY PROEVEN IN NIEUWE DOELEN

Bunnahabhain 1966 Duncan Taylor [40 y.o., 40,6%]

Mitra Zuid-Holland houdt zondag 25 mei van 14.00 tot 17.00 uur een
proeverij in schouwburg de Nieuwe Doelen in Gorinchem: de Whisky
Xperience.

Duncan Taylor, van oorsprong gevestigd in Glasgow,
was vanouds een handelshuis en makelaar in
de Schotse whiskyhandel. Door volgens oude
traditie uitsluitend de beste vaten van de whisky
distilleerderijen te kopen, heeft Duncan Taylor nu een
prachtige en authentieke voorraad vaten met de beste
maltwhisky’s van de mooiste distilleerderijen van
Schotland opgebouwd. De Duncan Taylor & Company
besloot na de verhuizing van het hoofdkwartier van
de Company naar het Noordoosten van Schotland
- dichtbij de Speyside, Schotlands grootste whisky
producerende gebied - om ook zelfstandig de
produktie en marketing van hun eigen merken in
handen te nemen en te stoppen met de bemiddeling
[makelaarderij] van de verkoop van whisky vaten
tussen de distilleerderijen en de Independent
bottlers. De Company beschikt tegenwoordig over een zeer gerespecteerde design
en marketing afdeling en heeft de volledige controle over het productie proces,
vanaf de selectie van de vaten met de whisky tot aan het ontwerp van het etiket,
verpakking en botteling. Door zeer strenge eisen die aan het gehele proces gesteld
worden is men er zeker van dat de van oorsprong ongeëvenaarde kwaliteitseisen die
bij Duncan Taylor hoog in het vaandel staan, gewaarborgd blijven. Dat dit lukt blijkt
wel uit de grote waardering - en award winning brands - van de door de Company
op de markt gebrachte maltwhisky’s. De vaten worden zeer streng gecontrôleerd en
hebben uitsluitend gerijpt in hun natuurlijke omgeving op de distilleerderijen waar
ze gedistilleerd zijn. De vaten worden uitsluitend gebotteld wanneer de whisky de
optimale kwaliteit en ouderdom bereikt heeft. “A piece of History in a bottle” is de
slogan van Duncan Taylor’s.

Dertig Mitra slijterijen en twaalf leveranciers doen mee aan het evenement.
Voor € 25,- entree kunnen deelnemers ongeveer honderd soorten whisky
proeven. Er worden maximaal driehonderd kaarten verkocht.
“Als je het kleinschalig houdt, kunnen leveranciers ook een praatje met
iedereen maken. Dat vinden we belangrijk. We willen mensen een stukje
kennis meegeven” aldus John Kamsteeg, bedrijfsleider van de Mitra
Gorinchem. Hij benadrukt dat de proeverij ook bedoeld is voor degenen
die heel weinig van whisky weten. “Door verschillende whisky’s te proeven,
kunnen zij smaak ontwikkelen en kopen wat ze lekker vinden. Zeker voor
een dure ﬂes is het anders best een gok”.
Tijdens de proeverij zitten er geen prijskaartjes aan de ﬂessen. “Dat hebben
we expres gedaan. Mensen laten zich anders toch snel beïnvloeden door
de prijs van een ﬂes. Zo letten ze echt alleen op de smaak. Flessen van
honderden euro’s staan tussen de goedkope whisky’s”.
De bedrijfsleider merkt dat whisky populairder wordt. “Vooral dertigers
proberen steeds meer soorten uit. Het is niet zo dat alleen de man whisky
drinkt, die tijd hebben we gehad” zegt hij lachend. “We verkopen het aan
iedereen. Van achttienjarigen tot bejaarden.”
Geïnteresseerden kunnen alvast een kaartje reserveren bij de slijterij.
Meer informatie over de proeverij en de kaartverkoop: mitra.nl
18
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WSHPI ES CKIYA LXEP EARCITEINEC BE A S B A A N
WIJNHANDEL  SLIJTERIJ BAS BAAN IN ZWIJNDRECHT START
BINNENKORT EEN SPECIALE ACTIE RONDOM DE BATTLEHILL
SERIE VAN DUNCAN TAYLOR & CO. INFO: BEL 078 612 52 26
Duncan Taylor has released a collection of youthful whiskies under the
Battlehill label. Within the range there are our ﬁnest 6 to 9 year old single
malt whiskies, that have been selected for their exceptional characteristics.
The range includes whiskies from Imperial, Auchentoshan, Miltonduﬀ
amongst others.
The whiskies are bottled at 43% as we feel that this is the ideal drinking
strength for these whiskies ensuring that they are accessible for all to enjoy.
Battlehill - An Historic Dram!

,
WHISKY S BESPROKEN

De Bunnahabhain distilleerderij staat in het noordwesten van het eiland Islay aan het
water dat de eilanden Islay en Jura scheidt. De distilleerderij is de meest noordelijk
gelegen van het eiland en heeft mooi uitzicht op de “Paps of Jura”. Bunnahabhain
komt uit het Gaelic en betekent “ Monding van de rivier”. De distilleerderij is
gebouwd aan de monding van de Margadele River. De eerste new spirit verliet de
distilleerderij in het jaar 1882. Aan de distilleerderij is tot heden weinig veranderd
of gemoderniseerd. Men heeft alleen de moutvloeren verwijderd en in 1963 zijn er
twee stills bijgekomen. Net zoals alle andere distilleerderijen op Islay betrekt ook
Bunnahabhain de mout van de Port Ellen mouterij. Het grote verschil met de andere
distilleerderijen op Islay is, dat men op Bunnahabhain de mout niet droogt met turf
maar met warme lucht. Zodoende heeft deze Islay malt geen rook- of turfsmaak.
Het water om de malt te maken komt uit een waterbron op Margadale Hill gelegen.
Het water uit deze bron wordt van grote diepte naar boven gepomt en via een
pijpleiding naar de distilleerderij geleid. Dit om te voorkomen dat het water met
turf in aanraking komt. De onafhankelijke bottelaar Duncan Taylor is eigenaar van
de grootste collectie zeldzame vaten maltwhisky’s van beroemde distilleerderijen
in Schotland. Van deze bijzondere in oktober 2006 door Duncan Taylor gebottelde
Bunnahabhain Islay malt van de Cask Strength Collection zijn slechts 146 ﬂessen
van fust nr. 4877 gebotteld.
Kleur
Neus

BAS BAAN
Wijnhandel - Slijterij
Prins Bernhardstraat 1
3331 BN Zwijndrecht
T 078 612 52 26
E wijndrecht@hetnet.nl
19
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VERVOLG

: licht amber
: fris, rijk, waxy, zachte aroma’s van boter, viooltjes, vanille, moutig met
tonen van vers gemaaid gras en vers fruit [ananas, mango, banaan,
witte perzik en meloen] en lichte tonen van de zee
Smaak
: krachtige tannines en kruidigheid [nootmuskaat en peper], licht
rokerig, veel zoete aroma’s, groene thee, hout en grassige tonen met
een rijke, lange afdronk vol aroma’s van hout, geroosterde noten,
behoorlijk kruidig [witte peper] en licht ziltig.
Geweldige Bunnahabhain.
Bron: whiskyvanzuylen.nl

WWWHISKY

MEER OP SCHOTLANDDIGIZINE.NL

SPECIAALSLIJTERIJEN

BARS

Appeldoorn
Bas Baan
Bottelier
Cadenhead’s
De Bodega Van Wijk
De koning
Dirck III
Dobbels-Lefevere
Drankenshop Broekmans
Gall & Gall
Hans Reijnders
‘t Hekeltje
Herfkens Slijterijen
Het Plein
Kraakman’s Wijnhandel
Liquid Gold
Mitra
Royal Mile Whiskies
Single Malt Whisky Shop
The Old Pipe
Van Wees Whisky Shop
Van Zuylen
Verhaar
Versailles
Vidra
WhiskyKopen.nl
Whisky Place
Whiskycorner
Wijn & Whisky Schuur

G.c. de Heerenkamer
Hotel ‘Zee en Duin’
North End
The Glengarry
Whiskycafé L&B
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Velp
appeldoorn.nl
Zwijndrecht
078 612 52 26
Divers
bottelier.nl
Amsterdam
cadenhead.nl
Capelle a/d IJssel debodega-vanwijk.nl
‘s Hertogenbosch whiskykoning.nl
Divers
dirckiii.nl
Waregem [B]
dobbels-lefevere.be
Heusden-Zolder [B] drankenshop.be
Divers
gall.nl
Sluis
whiskeyhouse.nl
Alkmaar
hekeltje.nl
Divers
herfkens-slijterijen.nl
Veenendaal
slijterij-hetplein.nl
Alkmaar
kraakman.nl
Haarlem
liquidgold.nl
Divers
mitra.nl
Schotland
royalmilewhiskies.com
Geel-Zammel [B] ﬁsser.be/whisky
Sint-Oedenrode
theoldpipe.com
Amersfoort
whiskyworld.nl
Loosduinen
whiskyvanzuylen.nl
Bilthoven
whiskyshop.nl
Nijmegen
versaillesdranken.nl
Wervershoofd
slijterij-vidra.nl
Leek
whiskykopen.nl
Berkel en Rodenrijs whiskyplace.nl
Houthalen [B]
whiskycorner.be
Scharnegoutum
wijnwhiskyschuur.nl
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Nunspeet
Katwijk Aan Zee
Leiden
Gent [B]
Amsterdam

veldenbos.nl
zeeenduin.nl
north-end.nl
glengarry.be
whiskycafe.nl

SPECIAAL
Douglas Laing & Co.
Duncan Taylor & Co.

douglaslaing.com
dtcscotch.com

MAGAZINES
De Kiln
Whisky Passion
Whisky etc.

usquebaugh.nl
whiskypassion.nl
whiskyetc.nl

VERENIGINGEN
International Whisky Society
King’s Court Whisky Society
Scotch Malt Whisky Society
Scotch Single Malt Whisky Society
Usquebaugh Society

whiskysociety.nl
kcws.nl
smws.nl
ssmwsociety.nl
usquebaugh.nl
levenswater.nl

DIVERSEN
Classic Malts
Schotse Malt Whisky Cursus
The Whisky Talker
Wenneker Distilleries
Whisky Distilleries
Whisky Festival Noord Nederland

malts.com
robinbrilleman.nl
thewhiskytalker.nl
wenneker.nl
whisky-distilleries.info
wfnn.nl

WWWHISKY

VERVOLG

DISTILLERIES
Aberlour
Arran
Ardbeg
Armorik
Auchentoshan
Balblair
Ballantine’s
BenRiach
Benromach
Ben Nevis
Black Bottle
Bladnoch
Blair Athol
Bowmore
Bruichladdich
Buﬀalo Trace
Connemara
Cooper’s Choice
Edradour
Finlaggan
Frysk Hynder
Glanalmond
Glenﬁddich
Glenfarclas
Glengoyne
Glenmorangie
Glenrothes
Glenrothes
Glen Garioch
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aberlour.co.uk
arranwhisky.com
ardbeg.com
distillerie-warenghem.com
auchentoshan.co.uk
balblair.com
ballantines.com
benriachdistillery.co.uk
benromach.com
bennevisdistillery.com
blackbottle.com
bladnoch.co.uk
discovering-distilleries.com
bowmore.co.uk
bruichladdich.com
buﬀalotrace.com
connemarawhiskey.com
vintagemaltwhisky.com
edradour.co.uk
vintagemaltwhisky.com
usheitdistillery.nl
vintagemaltwhisky.com
glenﬁddich.com
glenfarclas.co.uk
glengoyne.com
glenmorangie.com
theglenrothes.com
glenrotheswhisky.com
glengarioch.co.uk
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Glen Moray
Highland Park
Jura
Laphroaig
Tantallan
The Balvenie
The Famous Grouse
The Glenlivet
The Glenrothes
The Glenturret
The Macallan
The Speyside

glenmoray.com
highlandpark.co.uk
isleofjura.com
laphroaig.com
vintagemaltwhisky.com
thebalvenie.com
famousgrouse.com
theglenlivet.com
glenrotheswhisky.com
glenturret.com
themacallan.com
speysidedistillers.co.uk

WHISKYPROEVERIJEN
De Whisky Proevers

whiskyproevers.nl

IMPORTEURS
A Brand New Day
Bresser & Timmer
Diageo
Intercaves

abnd.nl
bressertimmer.nl
diageo.nl
intercaves.nl

MEER INFO OP SCHOTLANDDIGIZINE.NL

TARTAN DAY NEDERLAND
INTRODUCTIE WHISKY TARTAN
THEWORLDOFSCOTLAND.NL

