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• Maurice de Jong •

externe partijen. Van idee tot eindresultaat 

besloeg een periode van twee jaar. Over 

hoeveel Duvel precies investeerde, is CEO 

Moortgat wazig. “Ieder jaar besteden wij 

zo’n €25 miljoen aan technologische ver-

nieuwing.” Hoewel een kleiner flesje 

zwaar bier aantrekkelijker wordt voor 

vrouwen, is het niet specifiek voor die 

doelgroep bedoeld, benadrukt Moortgat. 

Duvel wil met deze innovatie wel een bre-

dere doelgroep aanspreken.

Intern overtuigen
Was het geen logische stap al eerder een 

klein formaat Duvel te brengen? Naast het 

ontwikkelen van de fles en het vinden van 

de juiste afvulmachines, was het ook de 

uitdaging de interne organisatie te overtui-

gen. “Mensen kunnen nu eenmaal slecht 

tegen verandering”, zegt Strijtveen. In de 

organisatie zoemde het idee rond Duvel te 

 Duvel Mini voor  
nieuwe drinkmomenten 

“Geen idee wat ze gaan presenteren”, zegt 

een medewerker van Duvel Nederland ter-

wijl hij de lift instapt van het NHow hotel 

in Rotterdam. Op weg naar de 7e etage 

waar Duvel een “primeur van formaat”, 

zoals de Belgische brouwer het zelf noemt, 

presenteert. De trendy ingerichte zaal van 

het in januari geopende ‘lifestyle’ hotel 

past wel bij hoe het familiebedrijf zich 

anno 2014 wil profileren: toegankelijk, 

trendy en van hoge kwaliteit. De tijd van 

stoffigheid is definitief passé. 

Nieuwe drinkmomenten
Na een passievol betoog over de puurheid 

en kwaliteit van Duvel bier, belandt 

bestuursvoorzitter Michel Moortgat aan bij 

het punt dat hij eigenlijk wil maken. “Er 

zijn mensen die de reguliere Duvel te veel 

en te zwaar vinden. Met Duvel Mini creë-

ren we nieuwe drinkmomenten, voor de 

borrel op vrijdagavond en voor recepties.” 

Samen met Martin Strijtveen, algemeen 

directeur Duvel Nederland, trekt hij een 

doek weg, waarna een stellage vol Duvel 

Mini’s zichtbaar wordt: flesjes van 18 cl.

Bredere doelgroep
Er kwam heel wat kijken bij de ontwikke-

ling van het flesje. Zo’n formaat was nog 

niet op de markt, dus het Belgische bedrijf 

heeft dit zelf met partners moeten ontwik-

kelen. Ook was een investering nodig in 

de juiste afvulmachines. Zowel afvullen als 

de productie van het flesje gebeurt bij 

omdat Belgen toch al redelijk gewend zijn aan de wat zwaarde-
re speciaalbieren, kreeg nederland de primeur van de duvel 
Mini, een flesje van 18 cl voor de kleinere bierdrinker.  

ontwikkelen met een lager alcoholpercen-

tage van 5 of 6%. Maar dan komen er pro-

blemen met de smaak, erkent Strijtveen. 

“We zaten in een vicieuze cirkel: als je 

lang in de business zit, heb je soms oog-

kleppen op.” Een nieuwe marketingmana-

ger gaf het idee voor Duvel Mini een 

impuls. “Maar”, zegt Strijtveen, “een goed 

idee heeft meerdere vaders.” Met de slo-

gan ‘small is beautiful’ gaat Duvel zijn 

nieuwste innovatie promoten. De horeca is 

enthousiast en ook de retail is positief, al 

zijn er discussies over prijs, vertelt Moort-

gat. Na Nederland zijn Frankrijk, België en 

de VS aan de beurt.

Risico’s nemen
Natuurlijk kan Duvel Mini floppen, daar-

van is Moortgat zich bewust. “Maar je 

moet risico’s nemen, daarom hebben we 

ervoor gekozen de fles extern te laten pro-

duceren en deze ook extern af te vullen.” 

Op den duur is het wel het plan het afvul-

len weer in eigen huis te doen. 
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