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Marketing & Consument

De tap is handzaam, past in de koelkast 
en bierliefhebbers hebben geen tap
installatie nodig zoals bij de Beertender 
het geval is. Amstel Tapje (4 liter) koelt in 
tien uur in de koelkast, maar met een 
speciale bierkoeler van €5 is het bier bin
nen een uur klaar voor gebruik. 

Cheersch
Grolsch presenteerde drie jaar geleden 
met veel tamtam het Cheersch thuistap
systeem. De bierbrouwer haalde dit pro
duct onlangs van de markt. Waarom zal 
Amstel Tapje wel slagen? “Om twee rede
nen”, stelt Norbert Cappetti, woordvoer
der van Amstel, “prijs en gemak.”
Het hele thuistapsysteem van Cheersch 
kostte €34,95, daarna kon de consument 
de PETflessen van Grolsch van twee liter 
los kopen. De aanschafwaarde van 
Amstel Tapje ligt met €9,49 nog onder de 
€10 en dan heb je alles compleet. Com
plexe handelingen zijn niet nodig en de 
consument kan vrijwel meteen tappen. Al 
dient hij wel eerst het bij het tapje gele
verde tuitje in de daarvoor aangebrachte 
aansluiting te bevestigen, aldus Cappetti.

Heineken Tapvat verdwijnt
Amstel Tapje richt zich op de doelgroep 
die snel en makkelijk bij een voetbalwed

strijd of tijdens een barbecue een biertje 
wil tappen. Met de komst van het Amstel 
Tapje verdwijnt het Heineken Tapvat dat 
in 2006 op de markt kwam. Het is een 
soortgelijk systeem dat dezelfde doel
groep bedient, maar dan met een inhoud 
van vijf liter in plaats van vier. Amstel 
Tapje heeft een aantal voordelen ten 
opzichte van Heineken Tapvat. Zo is de 
nieuwe thuistap van Amstel 50% lichter 
en komt er bij de productie hiervan een 
kwart minder CO2 vrij.

Concurrentie
De biermarkt krimpt al jaren en de con
currentie van andere alcoholische dran
ken is hevig. Toch heeft Amstel vertrou
wen. Uit consumentenonderzoek kwam 
naar voren dat er behoefte bestaat aan 
een lichte en gebruiksvriendelijke thuis
tap. “De schaalgrootte van Heineken 
helpt mee in de concurrentieslag”, zegt 
Cappetti. “Het is afwachten hoe de con
sument dit oppakt. We denken in ieder 
geval dat hij hierop zit te wachten.”

Productielijn
Het concern ging niet over één nacht ijs 
en werkte drie jaar aan het product, 
waarvoor een speciale productielijn komt 
in de brouwerij in Den Bosch. De maxi

male machinecapaciteit is 1.200 stuks 
per uur, maar hoeveel tapjes er wekelijks 
of dagelijks uit de fabriek komen, zal 
afhangen van de vraag, stelt Cappetti.  
De vestiging in Den Bosch zal vooralsnog 
alleen voor Nederland produceren, maar 
de intentie bestaat om Amstel Tapje in 
meerdere landen te introduceren. 
Heineken testte het nieuwe productie
proces uitvoerig in een pilotplant. Vooral 
aan het ultrasoon lassen (het verbinden 
van twee petonderdelen, red.) is tijdens 
de opschaling veel aandacht besteed.  
Tijdens de opstart van de lijn was het 
assembleren van de verschillende onder
delen in het geblazen tapje – dus het pro
ces voor het afvullen – het moeilijkst, 
stelt Cappetti. “En dan met name om dit 
proces op snelheid te krijgen.”
Heineken benadrukt “het volste vertrou
wen te hebben” dat de investering zich 
binnen een bepaalde tijd terugverdient. 
Hoeveel geld de multinational in de  
productielijn stak, wil het bedrijf niet 
bekendmaken. In mei komt er ook een 
Heineken Tapje op de markt, dezelfde  
als die van Amstel, maar dan in een  
groene uitvoering.
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Amstel probeert 
het met thuistap
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