
 
 

 

 
 
 

 
 W H I S K Y 

 P R O E V E R I J 
 
 
 
 
De komende DWS clubdag is op zaterdag 24 augustus. Tijdens deze clubdag zal het 
samen genieten van zowel whisky als eten centraal staan. 
Het programma voor de clubdag ziet er als volgt uit:  
 
13:30  zaal open  
 
14:00 opening clubdag met de welcome dram: Mackinlay’s Shackleton  blend  40,0%   
 
14:15 Start mini Top tasting met als thema 25+ in onderstaande line-up: 
 

Blended Malt  1993   25y   47,1%  The Whisky Fair  sherry wood   b.2018 

 

Auchroisk  1991  26y  43,6%  Alambic Classique  refill bourbon c.18403   b.2018  204 bts 
 

Craigellachie  1992  26y  51,9%  Villa Konthor  bourbon cask   b.2019 

 

Littlemill  1988  26y  52,0%  Hart Brothers  port pipe   b.2015 

 

Speyside  1989  29y  49,1%  Maltbarn  no.111  bourbon cask   b.2018  133 bts 
 

Ben Nevis  1990  27y  58,0%  Archives  Fishes of Samoa  bourbon c.22   b.2018  236 bts 
 
16:00  bring your own tasting, waarbij het de bedoeling is dat ieder die komt een fles (of 
meerdere) meeneemt van een whisky die je zelf lekker vindt en wilt laten proeven aan je 
clubgenoten. Tijdens deze tasting zal er ook zeer speciale chocola geserveerd worden, 
waarbij je dan zelf kan zoeken naar de mooiste smaak combinatie van whisky en chocola.  
 
18:00  BBQ, verzorgd door de kooknozem oftewel Gerhard Bathoren. 
Met o.a. zelfgemaakte Pulled Porkney en wild worstjes en waarbij ook broodjes, sauzen 
en een saladebuffet aanwezig zullen zijn. 
 
22:00  Einde clubdag 
 
De clubdag wordt gehouden in het gebouw van Zyp25 aan de Zijpendaalseweg 25 in 
Arnhem. Deze locatie is op slechts 5 minuten lopen van station Arnhem CS. 
  
De kosten voor deze clubdag bedragen (inclusief bbq, hapjes en zaalhuur) € 30,00 voor 
leden en als je geen DWS lid bent zijn de kosten € 40,00. Proefglaasjes (een set van 6) 
moeten zelf meegenomen worden of kunnen bij de DWS gekocht worden. Er zullen drams 
van 1,5 cl geschonken worden en er kunnen maximaal 35 personen deelnemen aan de 
clubdag. 
 
Deelname is uitsluitend mogelijk door aanmelding en betaling vooraf. Aanmelden kan 
i.v.m. de catering tot uiterlijk 21 augustus door een email te sturen naar 
proeverijen@dutchwhiskysociety.nl en de kosten over te maken op bankrekening NL27 
INGB 0001309228 t.n.v. de Dutch Whisky Society o.v.v. “clubdag 2019”. 
 
 
 
 



 


