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De populariteit van gin is de laatste 
jaren explosief toegenomen. In 
restaurants is het niet vreemd meer 
om een gin-tonic als aperitief te 
bestellen. Maar wat is gin precies 
en wat kun je er allemaal mee?

STERK SPUL

Tekst Mieke van Laarhoven Beeld V2C

    PIERRE ROSÉ 
Een leuke en gemakkelijke cocktail is de 
Pierre Rosé. Favoriet bij de makers van 
V2C gin.

Shake
• 40 ml V2C Dutch Dry Gin
• 10 ml rozensiroop 

• 10 ml vers citroensap.

• 150 ml cava

Doe het mengsel over in een mooi glas, liefst op 
een voetje.

Vul aan met 150 ml cava dat je er voorzichtig 
opschenkt. 

Garneer met rozenblaadjes en citroenschil.

in!
Zin inG Hoe hip gin momenteel ook is, de voorloper van 

deze drank, een sterk gestookte jenever, was al een 
stevige hartversterker voor de Engelse troepen in 
het leger van Willem van Oranje tijdens de 80-jarige 
oorlog. Tegenwoordig schieten kwalitatieve gins – 
een distillatie van vergist graan waaraan kruiden en 
specerijen zijn 
toegevoegd –  als paddestoelen uit de grond. Extra-
Lekker ging op bezoek bij de vier bevlogen makers 
van V2C, een Hollandse gin met een stoere twist. 

STUDIEMAATJES
Jorgo Costellenos, Ad Pfennings, Laurens Claassens 
en Fernand Molenschot zijn sinds jaar en dag, om 
precies te zijn vanaf hun opleiding aan de Hogere 
Hotelschool in Maastricht, gezworen kameraden. 
Studeren ging regelmatig vergezeld van een lekkere 
pint, een goed glas whisky of een copa ferme gin. 
Om hun bul en de vriendschap te vieren kochten ze 
tijdens een vakantie in Schotland een ‘barrel’ whisky 
van zo’n dikke 300 liter, om er 10 jaar later zelf van te 
gaan bottelen. Dat vonden ze zó’n leuke bezigheid dat 
de idee ontstond hier iets meer mee te gaan doen. 
Een nadeel: op de rijping van whisky rust zo’n 10 jaar 
wachttijd en dat vonden de heren rijkelijk lang. Wat 
dan wel? Consensus werd snel bereikt: gin zou het 
worden.

DE GEBOORTE VAN EEN KWALITEITS-GIN
“We zijn geen wereldverbeteraars en we willen ook 
niet per se de beste gin-makers van de wereld wor-
den, maar we hebben wel een missie: we willen met 
ons product de gezamenlijke passie uitstralen dat we 
alle vier van kwaliteit houden. We hebben de hotel-
school gedaan en houden van goed eten en drinken. 
Niet van troep. En natuurlijk wilden we onze vrienden 
– want daarvoor maakten we de gin in eerste instan-
tie – imponeren en dan kom je wel met een top-gin. 
Toch?” 
Via hun netwerk in de hospitality industrie kwamen 
ze al snel in contact met een jeneverstokerij in Hoofd-
dorp. Samen ontwikkelden ze een recept voor gin dat 
voldeed aan het wensenpakket van de vier vrienden. 



“We  wisten wat er op dat moment op 
de markt verkrijgbaar was en wat we zelf 
graag dronken. We vormden een beeld 
van welke smaken we in onze toekom-
stige gin wilden terugvinden. Het moest 
bovendien een Nederlands en eerlijk pro-
duct zijn, van hoge kwaliteit. We gingen 
proeven en experimenteren en kwamen 
uit op een onderscheidende smaak waar 
we alle vier van houden: iets uitgesproke-
ner dan de gemiddelde gin waar zoet de 
boventoon voert. Die van ons is kruidig, 
heeft een stoere afdronk met tonen van 
citrus en trekt ietsje naar de jeneverkant.”

VOOR MINDER DOEN WE HET 
NIET
“Wij hebben ervoor gekozen om veel met 
citrusfruittonen te werken. En we voegen 
stoere smaken zoals gember en karde-
mom toe aan het destillatieproces van de 
moutwijn, die de gin een klein oriëntaals 
pitje geeft. Dat is best bijzonder. We 
gebruiken 10 verschillende ingrediënten 
en dat is eenvoudig te noemen. Er zijn 
gins met 30 tot wel 100 verschillende 
kruiden, specerijen en andere smaken in 
het destillatieproces. Onze basisingrediën-
ten zijn jeneverbes, sinaasappel, zoethout, 
laurier, engelwortel en sint-janskruid aan-
gevuld met kardemom, koriander, citroen 
en gember. Het resultaat is een heldere 
gin met een krachtige en volle smaak 
en een alcoholpercentage van 41.5%. 
Honderd procent natuurlijk, zonder toe-
gevoegde stoffen. Precies zoals wij hem 
lekker vinden! We doen geen compromis-
sen aan de ingrediënten die we gebruiken. 
Alles moet van de beste kwaliteit zijn. 
Onze kruiden komen van Jacob Hooy in 
Amsterdam, al eeuwenlang afnemer van 
onder andere oosterse kruiden en spece-
rijen. Zij staan garant voor een constante 
kwaliteit. Het water dat we gebruiken 
om het destillaat aan te lengen naar een 
drinkbare verhouding is gefilterd en ont-
hard leidingwater uit Hoofddorp, dat van 
uitstekende kwaliteit is omdat het uit de 
waterleidingduinen komt. Geen poespas 
dus met fancy bronwater want waarom 
zou je duinwater van zo’n goede kwaliteit 
niet gewoon gebruiken? Het hoeft alle-
maal niet zo ingewikkeld te zijn.”

EEN JAAR LATER
“We zijn gestart in maart 2014. En het is 
voor ons alle vier nog een bijbaan. Maar 
de verkoop in 2014 was goed en als we 
daar in 2015 bovenuit gaan stijgen dan 
wordt het wel een serieuze zaak. We 
zien dat er vraag is naar Nederlandse gin, 
naar premium kwaliteit, mensen willen 
weten wat ze drinken, en vragen naar 
de herkomst. Net als bij wijn eigenlijk. 
Hoe leuk is het dan om erover te kunnen 
vertellen, het verhaal achter de ‘spirit’, 
aanvullend met praktische tip als: hoe 
drink je het, met welke tonic maak je de 
perfecte gin-tonic, hoe gebruik je het in 
cocktails? We leveren inmiddels aan het 
hogere segment in de horeca, denk aan 
Visaandeschelde, het Conservatoriumho-
tel, Lastage en l’Europe in Amsterdam, 
maar ook aan de foodbar Mossel & Gin, 
gespecialiseerd in mosselen en ander 
seafood. Tijdens de première van de 
film Fucking Perfect van Sergio Herman 
kregen de gasten gin-tonics met onze 
V2C gin! Verder is onze gin verkrijgbaar in 
gespecialiseerde wijnwinkels en horeca 
groothandels. We zien ook dat restau-
rateurs koken met gin. Hoe tof is dat! 
Laatst vertelde een zalmroker ons dat hij 
zijn zalm met onze gin rookt. Ga je wel 
even van glimmen hoor.”

SOORTEN EN MATEN
Inmiddels brengt V2C vier smaken gin 
op de markt: naast de ‘classic’ (0,7 liter) 
zijn dat ‘orange’ met extra sinaasappel en 
rode chilipepers, ‘oaked’ gerijpt in Limou-
sin eiken vaten en ‘sloe’ met gedroogde 
sleedoornbessen, elk verkrijgbaar in 
flessen van 0,5 liter. “Hoe we het liefst 
zelf gin drinken? Dat hangt af van het 
moment. Een gin-tonic (50 ml gin, 150 
ml tonic) is een lekker aperitief en op 
zomerse dagen kun je ons bij wijze van 
spreken wakker maken met een ‘negroni’ 
(1 deel gin, 1 deel zoete rode vermout, 
1 deel campari). Maar een fijne ‘martini’ 
(een combi van gin met droge witte ver-
mout en een olijf) schuwen we evenmin. 
James Bond lustte er pap van.” 

Voor contactgegevens zie bladzijde 140

Ode aan Maastricht
Tijdens hun studie woonden de vier 
vrienden in een studentenhuis in de 
Victor de Stuersstraat 2c in Maastricht. 
Daar is de merknaam V2C aan ontleend.
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‘Onze gin is stoer en zacht tegelijk’


