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Hoe heb je van je hobby je werk 
kunnen maken?

Naast mijn werk als Landmeter had ik twee 
hobby’s; basketballen in competitieverband en 
whisky. Aan beide hobby’s spendeerde ik veel 
tijd. Vroeger spaarde ik flessen en kokers van 
whisky’s die anderen hadden aangeschaft en 
dan de lege flessen aan mij overhandigden. Na 
enkele jaren was ik oud genoeg om zelf even 
van deze drank te mogen proeven, onmiddellijk 
was ik hiervoor gevonden. Ik verdiepte me in de 
verschillende soorten whisky’s, de verschillende 
smaken, rijpingsproces, … . Door de grote 
opmars van whisky’s, mede door de classic 
malts, werden er ook verschillende proeverijen 
georganiseerd waar ik dan ook steeds van de 
partij was. Je kunt nooit genoeg geproefd en 
geleerd hebben in deze branche. 
Mijn persoonlijke voorkeur gaat eerder uit naar 
de geturfde whisky’s zoals bv. een Ardbeg, 
Caol Ila, Lagavulin, Laphroaig, Longrow & 
Port Ellen. Naast deze geturfde whisky’s kan ik 
ook genieten van een Clynelish, Isle of Jura, 
Longmorn , Rosebank & Springbank.
Na verschillende jaren basketbal te hebben 
gespeeld in competitie op redelijk niveau en dit 
verplicht te hebben moeten stopzetten door een 
zware sportkwetsuur had ik plots meer tijd voor 
mij whiskyhobby.

Lag het voor de hand dat je een 
Whiskyhuis zou beginnen?

Een goed jaar geleden heb ik de stap gewaagd 
betreffende het uitbaten van een speciaalzaak 
in whisky. In eerste fase ging het om de opstart 
van onze webwinkel, namelijk Whiskyhuis.be 
die online ging in september 2007. Na enkele 

In gesprek 
met... Jurgen Van De Wiele: 

“Ik maakte van mijn hobby mijn werk”

In gesprek met … staat deze keer in het teken van de whisky. In België vonden 
we een whiskyliefhebber die van zijn hobby zijn ‘werk’ heeft gemaakt. 
So British & Irish sprak met Jurgen Van De Wiele (32) uit het op een steenworp 
afstand van Gent gelegen dorpje Sint-Amandsberg. Wat ons direct boeit is 
de vraag ‘hoe kom je aan een voorliefde voor whisky’. We zijn zelf ook wel 
liefhebber van een goede ‘Dram’ maar zullen niet zo snel een Whiskyhuis op 
gaan zetten.



So British & Irish! www.sobritishenirish.nl 13

maanden kwam hier dan ook een vervolg op met 
het openen van een winkel te Zottegem (Oost- 
Vlaanderen) in december 2007. 
Na verloop van tijd is ook de naam gewijzigd 
van Whiskyhuis.be in Jurgen’s Whiskyhuis. De 
naamswijziging kwam er doordat vele klanten 
ons aanspraken met Jurgen’s Whiskyhuis en de 
naam van de eigenaar tevens Jurgen is. Dit werd 
dan voor ons ook een eenvoudige keuze om ons 
vanaf dat moment verder Jurgen’s Whiskyhuis te 
profileren naar de buitenwereld toe.

Welk doel streef je na?

Het grootste doel dat wij hebben is het 
bereikbaar maken van whisky voor alle mensen. 
Sommige mensen associëren whisky met een 
turf en rokerig smaak maar weten niet dat er 
verschillende smaken zijn in whisky en er dus 
wel voor iedereen wel iets is dat hem/haar 
bevalt. Daarnaast probeer ik ook om steeds de 
beste prijzen aan te bieden aan mijn klanten 
voor goede whisky’s. Het grootste gedeelte van 
mijn cataloog bestaat uit Single Malt whisky’s, 
wat niet wegneemt dat ik ook Blends, Bourbons, 
Grain Whisky’s, … in de catalogus heb staan. Via 
de online webwinkel, terug te vinden op, kunt u 
een assortiment terugvinden met iets meer dan 
3000 whisky’s, in onze winkel zelf hebben we 
een 600 tal in voorraad. Wat niet in voorraad is 
kan geleverd worden binnen de week.

Organiseer je ook  
‘nosing and tastings en zijn er 
speciale bottelingen’?

Ja naast onze site en de winkel organiseren wij 
ook whiskytasting op maat, dit kan gaan van 
een beginners tastings tot meer uitgebreide 
tasting voor kenners. Steeds staan wij tot uw 
dienst om u verder te helpen met goede raad 
en voor het verstrekken van meer informatie, 
u kunt hiervoor steeds bij ons terecht via 
telefoon of email. En natuurlijk in onze winkel. 
Uiteraard hebben wij ook speciale bottelingen 
in huis. Naast de officiële bottelingen ofwel de  
‘Market houses’ genoemd krijgen onafhankelijke 
bottelingen zoals Signatory Vintage,  Berry 
Bros en Douglas Laing ook een plaatsje in mijn 
persoonlijke bar kast. 

Waar kun je terecht en wanneer?

Wanneer u het leuk vind om onze winkel te 
bezoeken, kunt u op wisselende tijden terecht. 
Zelfs op zondag maar dan alleen op afspraak. 
Voor de openingstijden kunt u op de website 
kijken. Wij willen meer zijn dan een gewone 
winkel. Wij kunnen u verder helpen aan 
standaard flessen, aan Vintages (jaartallen) en 
exclusieve flessen. We willen informatie geven 
want whisky is meer dan een drank met alcohol.  
“Whisky is a way of Life”.

INFO

Jurgens Whiskyhuis is 
gevestigd in Zottegem 
(Oost-Vlaanderen), 
Gaversland 70.
Afspraak maken kan via 
de mail of telefonisch  
+32 (0) 497 25 96 93

Openingstijden
Ma  : op afspraak
Di    : op afspraak
Wo : 17h45 tot 19h30
Do : op afspraak
Vrij : 17h00 tot 19h30
Za : 10h00 tot 18h00 
 (doorlopend)
Zo : op afspraak
www.whiskyhuis.be


