
Linkwood 2008 9yo first fill bourbon barrel Signatory Vintage  € 55.00 
Jonge maar reeds mooie whisky uit de Speyside regio bij Elgin. 
Fruitig en floraal met warme, zachte kruidigheid. 
Smaken en aroma’s : vanille, bloemenhoning, appel, zeste van citrusfruit en een volle afdronk. 
First fill bourbon betekent het gebruik van een Amerikaans vat van 180 à 200 liter, dat voor de eerste 
keer gebruikt werd in Schotland door Linkwood.   
Dit geeft een intense rijping. 
 
 
Glen Elgin 1995 21yo refill bourbon hogshead Signatory Vintage  € 79.00 
Complexe, fruitige whisky eveneens uit de Speyside regio bij Elgin. 
Smaken en aroma’s : zachte caramel, rijp tropisch fruit, abrikoos, ananas uit blik, citrus, lichte 
houttoetsen met een warme oosterse kruidigheid (kaneel en gember), die zich doorzet in de afdronk. 
Refill bourbon hogshead betekent het gebruik van een Amerikaans vat van 225 à 250 liter, dat ook in 
Schotland al eens gebruikt werd door Glen Elgin. 
Dit geeft een zachtere rijping. 
 
Beide distilleerderijen zijn gelegen in Schotland in de buurt van het stadje Elgin in het noorden van 
wat men de Speyside regio noemt. 
De Speyside regio herbergt de grootste concentratie van whiskydistilleerderijen van Schotland, 
waaronder vele bekende zoals Glenfiddich, Glenlivet, Balvenie, Macallan….. 
 
Signatory Vintage is een whiskybedrijf dat eigenaar is van de Edradour distilleerderij en dat ook 
onafhankelijke whisky’s van andere distilleerderijen bottelt.  Al deze vaten rijpen in de eigen 
magazijnen gelegen te Pitlochry in de Schotse Highlands.   
En daar hebben we met een groep van 12 shops onze whisky’s kunnen “selecteren”. 
De selectie gebeurt in 3 fasen onder toezicht van Desmond, de rechterhand van de manager van 
Signatory Vintage, Andrew Symington. 
 
Fase 1 : ochtend tussen 9.30 en 11.00 u 
In het proeflokaal diende elk van de 12 deelnemende shops afzonderlijk een shortlist op te stellen 
van de ongeveer 30 samples uit de vaten, die beschikbaar gesteld werden.   Deze 12 shortlists 
werden tot 1 longlist samengevoegd. 
 
Fase 2 : middag tussen 11 en 13.30 u en na de lunch tussen 15 en 17.30 u 
In de magazijnen (wharehouses) worden de samples uit de vaten ter plaatse op vatsterkte geproefd 
en beoordeeld .  Er worden ook samples geproefd uit vaten, die ter plaatse interessant leken, maar 
die niet in het proeflokaal beschikbaar waren.  Als iemand of enkele mensen een vat als goed 
beoordelen, wordt hiervan uiteindelijk het “officieel” sample genomen. 
 
Fase 3 : volgende dag tussen 10 en 12.30 u 
De geselecteerde “officiële” samples uit de wharehouses worden opnieuw geproefd en een 
definitieve, individuele selectie wordt gemaakt. 
 
Daarna volgt dan het onderhandelen over wie welk vat neemt of deelt met anderen,  zoals wij voor 
Davidoff gedaan hebben voor de Linkwood en de Glen Elgin, die we u hierboven voorgesteld hebben, 
en ook voor de Caol Ila, die later nog verwachten.     
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