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G i n re v i va l

N e d e rl a n d

h e ro n td e k t

massaal de gin,

gemixt met tonic in

grote bolle ‘c o p a’

tot een hippe G&T.

In drankstad

Schiedam spelen

j o n ge

ondernemers in op

de hype. Oude

j e n eve rke te l s

worden afgestoft

om de markt te

veroveren met

n i e uwe ,

zelfge stookte

‘p re m i u m’ gins.

Door Liza Jansen

Fo t o’s Rien Zilvold

V E R KO O P C I J F E R S

Jenever daalt,
gin stijgt

12,8 mln
liter jenever dronk Nederland

in 2013, een daling van 30

procent ten opzichte van

2010, toen nog 15 miljoen

liter werd gedronken.

5 64 .7 5 0
liter gin dronk Nederland in

2013, tegen 374.000 liter

in 2009, een stijging van 30

p ro c e n t .

Bron: International Wine &

Spirit Research (IWSR).

Dedistilleerderij

van V2C in

Hoofddorp
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V2C
Een kroeggrap die werkelijkheid werd

„Keertje gin maken? Ja, la-
c h e n”, zeiden Ad Pfennings,
Jorgo Costellenos, Laurens
Claassens en Fernand Mo-
lenschot (allen begin dertig)
tegen elkaar toen ze vorig
jaar een avond aan de bar in
Amsterdam stonden. Er
kwam te weinig kwaliteits-
gin uit Nederland, vonden
ze, die uit het buitenland
domineerde de menukaar-
te n .
Ze schetsten daarom een
plan op een bierviltje en be-
sloten dit – in tegenstelling
tot de meeste plannen die
op bierviltjes worden ge-
schreven – ook echt uit te
voeren. „Zodat we met
Kerst onze eigen gin cadeau
konden doen aan familie en
vr ienden.”
Het viertal vond een onaf-

B o b by ’s Dry Gin
Indonesische opa als inspiratiebron

Bobby heette de opa van de
uit Rotterdam afkomstige
Sebas van Bokkel (30), op-
richter van Bobby’s Dry Gin.
Opa Bobby, koosnaam voor
Jacobus, kwam uit Indone-
sië en hield van jenever.
Maar in supermarktjenever
mistte hij een bekende
smaak van thuis, daarom
deed hij er altijd Pinang Raci
kruiden doorheen. „Die liet
hij in de jenever trekken”,
vertelt Ben Oosterkerk (30),
medeopr ichter.
Het inspireerde van Bokkel,
Oosterkerk en Jim Prins (36)
om zelf een sterke drank te
maken. „Een eigentijdse je-
never ”, Oosterkerk. Dat
werd gin, omdat ze alledrie
uit de omgeving van Rotter-
dam kwamen - dicht bij je-
neverbakermat Schiedam.

V
ijfentwintig soorten gin heeft slijte-
rijketen Gall & Gall inmiddels in de
schappen staan, aanzienlijk meer
dan de twee soorten die ze tot be-
gin dit jaar verkochten. Rotterdam
heeft sinds kort een Gin & Tonic

Club, met exclusieve borrels waarop allerlei
soorten gin te proeven zijn. En bij Mossel & Gin,
een nieuwe food bar in Amsterdam, serveren ze
twee dingen: mosselen en – inderdaad – gin.

Gin, gemixt met tonic in een ‘G &T’, is in in
korte tijd zeer populair geworden in Nederland.
„Iedere maand komen er twee à drie nieuwe gins
op de markt”, zegt Jennifer de Jonge, van de Rot-
terdamse drankenspeciaalzaak Barrel Proof, die
meer dan zestig soorten gin verkoopt.

Jenevers versus gin

Nederlanders drinken nog altijd veel meer jene-
ver dan gin. Maar, rapporteert onderzoeksbu-
reau International Wine & Spirit Research
(IWSR), terwijl de consumptie van jenever al ja-
ren fors daalt, stijgt die van gin juist sterk. Met
wel 30 procent sinds 2009.

Dit terwijl de ginconsumptie in het Verenigd
Koninkrijk – ginland bij uitstek én de grootste ex-
porteur van gin ter wereld – in dezelfde periode
met ‘sl e c h t s ’ 1,9 procent toenam. Hoewel ook
Londen momenteel een gin-renaissance door-
maakt en er daar de afgelopen jaren allerlei
nieuwe lokaal gedistilleerde gins op de markt
zijn gekomen.

Nederland ontdekt gin razendsnel, vooral
dankzij de opkomst van zogenoemde ‘p re m i u m’

gins. Deze zijn gestookt met exotische ingrediën-
ten variërend van korianderzaad en steranijs tot
Bulgaarse rozenblaadjes en de schil van de Rang-
purlimoen. Ze hebben hierdoor een sterk aroma
en smaken minder droog en bitter dan traditio-
nele merken.

De Jonge: „Steeds meer Nederlanders proeven
gin en vinden de smaak behalve uitgesproken,
óók toegankelijk. Smaak is leidend. En daar wil-
len mensen dan best voor betalen.”

Onder de premium gins doen vooral lokaal, in
Nederland gestookte gins het goed. Zoals de uit
drankstad Schiedam afkomstige Nolet’s gin à
49,50 euro de fles. Of de eveneens in Schiedam
gedistilleerde Bobby’s Gin (34,50 euro). Pas

Oud-Hollandse stokerstraditie
herleeft dankzij hippe gin-tonic

sinds het voorjaar te koop, maar inmiddels al in
meer dan honderd winkels te krijgen.

Maar ook de verkoop van buitenlandse mer-
ken, zoals Bombay Sapphire, Tanqueray en ‘su -
per premium’ gins zoals Hendricks, is de afgelo-
pen jaren aangetrokken in Nederland, zegt He-
len Windle van IWSR.

Koolzuurbubbeltje s

Ook luxe tonicmerken profiteren mee van de op-
leving. Zoals Fever-Tree (1 euro voor een flesje
van 0,2 liter), dat kleinere koolzuurbubbeltjes
heeft opdat er beter mee valt te mixen. Eind vo-
rig jaar ging het Engelse tonicmerk naar de MKB
beurs in Londen en kreeg daar een waardering
van 197 miljoen euro.

Ben Oosterkerk, oprichter van Bobby’s Gin,
schrijft de ginpopulariteit toe aan de steeds be-
wuster wordende Nederlandse consument, met
name op het gebied van eten en drinken. „He t
gaat niet meer alleen om een goede prijs/kwali-
teitsverhouding. Mensen staan steeds meer
open voor nieuwe, bijzondere smaken.”

Een moderne G&T wordt ook niet geserveerd
in een longdrinkglas met een schijfje citroen en
een stampertje. Om de smaak en geur optimaal
tot hun recht te laten komen wordt een copa ge -
bruikt. Dit is een groot, bol wijnglas vol ijs, dat
gegarneerd wordt met een ingrediënt dat een be-
paald aroma in de gin naar boven moet halen.
Een stuk gember, een schijfje komkommer, een
sliert sinaasappelschil of een tak rozemarijn, bij-
vo o r b e e l d .

Deze ‘n i e uwe ’ manier van G&T drinken komt
uit Spanje. Zo’n acht jaar geleden begonnen Mi-
chelinsterrenchefs daar G&T uit Bordeaux wijn-
glazen te drinken, met veel ijs, gegarneerd met
vruchten en kruiden. Daar heeft zelfs de meest
doorsnee dorpskroeg meer dan een half dozijn
ginmerken op de plank staan. In de grote steden
opent elke week wel een ginlokaal de deuren.
Sterrenchefs doen het zelfs door de soep.

Jenever - net als gin bereid met extract van je-
neverbessen - lijdt onder de gin-rennaissance.
De Jonge: „Jenever heeft steeds meer het imago
van een oudemannendrankje, vooral bij jonge-
re n . ” De Jonge noemt gin, geserveerd in die copa
met verfijnde kruiden, daarom „het nieuwe je-
never ”.

Ze klopten aan bij distilleer-
der Herman Jansen, al sinds
1777 jenevermaker in Schie-
dam, die wel wilde helpen.
Anderhalf jaar namen de
jongens om de uiteindelijke,
Indonesisch aandoende,
smaak te bepalen die Bob-
by ’s gin werd. Jeneverbes
als basis, met rozenbottels,
citroengras, gember en
kruidnagel – het beste geser-
veerd met een neutrale to-
nic, een sinaasappelschijf
en kruidnagels. Oosterkerk,
designer bij Nike, en Prins,
die een brandingkantoor
heeft, managen Bobby’s in
de avonduren. „Het blijft
een uit de hand gelopen
hobby ”, zegt Oosterkerk.
Hij ontwierp de fles met
rookglas en weefpatroon:
„Typisch Indonesisch”.

hankelijke stokerij in Hoofd-
dorp waar lokale jenever
wordt gestookt. Hier wer-
den ze het, na eindeloze
proefsessies eens over de
uiteindelijke smaak: klassie-
ke jeneverbes gecombi-
neerd met sint- janskruid,
laurier en andere „b i jz o n de -
re ” ingrediënten zoals gem-
ber of zoethout. Ze lieten
honderd flessen gin stoken
en vernoemden deze naar
hun studentenhuis, dat in
de Victor de Stuersstraat
nummer 2C was.
V – van die Victor ja – 2C dus.
Toen bleek dat deze „vo o r
de grap gestookte gin” vo l
lof werd onthaald door ken-
nissen uit de horecawereld,
zetten de mannen het plan
d o o r.
In maart dit jaar kwam de

eerste V2C-gin officieel op
de markt. Inmiddels ligt hij
in tweehonderd winkels en
vielen ze in de prijzen bij de
prestigieuze International
Wine and Spirits Competiti-
on.
De stokerij stookt de gin, de
mannen doen de rest. In
hun vrije tijd bottelen en
lakken ze de flessen en plak-
ken ze etiketten. Drie van
hen werken voltijds, Jorgo
tot voor kort ook maar die is
nu met sabbatical.
Ze experimenteren met
smaken. Naast de Classic
Gin is er nu ook de Orange
Gin, met sinaasappel en chi-
li, een Oaked Gin, gelagerd
op Limousin eikenhout, en
de Sloe Gin, met sleedoorn-
bessen. „Lekker voor feest-
d a ge n”, zegt Costellenos.

Drie van de vier makers van de prijswinnende gin V2C. Sebas van Bokkel, een van de oprichters van Bobby’s Dry Gin

Zeven tips
voor een

goed
gemixte

G &T:

1.Gebruik een ruim glas voor meer aroma

2.Koel het glas voor door ijsklontjes in het glas rond te tollen
3. Met grote ijsklontjes, geen schaafsel

4.Matig: 1 deel gin op 4 delen tonic volstaat

5.Schenk de tonic rustig in opdat de bubbels niet breken
6. Accentueer het aroma door ‘b o t a n i ca’ toe te voegen die ook in het

stookproces zijn gebruikt: limoen, jeneverbes, koriander, rozemarijn

7. Voeg geen sap of dikke schijfjes limoen of citroen toe.

Het zuur versterkt de bitterheid en doodt de prik.


