
BOTTEL BEER MAAKT HET DANKZIJ 
VEELZIJDIGE AFVULLIJN (CRAFT)BROUWERS 
WEL HEEL MAKKELIJK.
´Binnen een week van de brouwer tot aan 
jouw lippen, dat is de propositie´

Bottel Beer dient als ´full service filling partner´ voor veel 
(craft)brouwers in de markt en ontzorgt hen bij vrijwel 
iedere stap van het proces. Craftbrouwers lopen dan ook 
vaak tegen problemen aan die zij zelf maar moeilijk kunnen 
oplossen. Teveel bestellingen voor de eigen afvullijn, niet 
in staat om een bepaalde verpakkingen af te vullen, of 
een nieuw soort bier dat maar niet af te vullen valt in die 
ene specifieke verpakking. Zomaar een overzicht van de 
problematiek waar zij mee worstelen. Vijf jaar geleden kwam 
daar Bottel Beer, dat met speels gemak afrekende met deze 
pijnpunten. Waardoor craftbrouwers zich kunnen focussen 
op hetgeen waar zij echt goed in zijn, het brouwen van bier.

GAAN BIEREN
We stappen halverwege augustus uit op een bescheiden industrieterrein aan de 
Gyroscoopweg in Amsterdam. De zojuist aangekondigde hittegolf op de radio is 
zinloos, het is 31 graden om kwart voor elf in de ochtend. Het is niet warm, het 
is heet. Eenmaal aangekomen bij Bottel Beer kloppen we aan en wordt er direct 
opengedaan, we worden verwacht. In de deuropening staat Willem-Jan Ruder, 
operationeel manager bij Bottel Beer en goedlachse ontvangst heer. Na de hartelijke 
begroeting stappen we het pand van Bottel Beer binnen en wordt één ding meteen 
heel duidelijk. Ze werken hier met bier. De onmiskenbare lucht van bier, labels van 
allerlei soorten biermerken en stickers van verschillende festivals plakken op de 
koelkast. Herinneringen van verschillende aangedane festivals komen naar boven. 
Ergens voelt het als thuiskomen en worden we meteen op ons gemak gesteld. 



JONG BIER MOET GISTEN  
We worden welkom geheten in een kantine aan een 
lange eettafel met koffie en thee. Geen bier, al wordt 
het wel aangeboden. Niels van Amerongen, Senior 
Accountmanager bij de Printing en Labeling Solutions 
(PLS) afdeling van Geostick en Willem-Jan raken vrijwel 
meteen in gesprek. Over oude werkgevers en collega´s, 
de verschuiving van allerlei zaken in het bedrijfsleven 
en de samenwerking met Geostick. Dit laatste was 
uiteraard het doel van ons bezoek maar leek bijzaak 
gezien de gezelligheid en gespreksstof. Wellicht lag 
het ook aan de (werk)sfeer binnen Bottel Beer, waar 
hard gewerkt wordt volgens de kernwaarden FRESH 
(Fun, Results, Eager to learn, Solution Oriented 
en Highly commited), maar waar ook ruimte blijft 
voor plezier dat vaak gepaard gaat met bier. Deze 
vorm van werken heeft ook zichtbaar impact op de 
aanwezige werknemers, die ons vrolijk begroetten 
als zij ons voorbijlopen. Heeft wellicht ook te maken 
met de levensfase waarin zij verkeren, vrijwel allemaal 
hogerejaars (Engelstalige) studenten van nabijgelegen 
universiteiten. Welke student wil dat nou niet, de kost 
verdienen bij een bottelaar en tegelijkertijd het beste 
bier van de lokale brouwers kunnen proeven, voor 
velen een droom.

EIGEN BIER SMAAKT HET BEST
Als de beleefdheden achter de rug zijn en de koffie 
en de thee gedronken is het tijd voor de rondleiding. 
Na het verlaten van de kantine lopen we door een 
smalle gang die uitkomt op een magazijn. Aan 
weerzijden worden wij op een postitieve manier 
geconfronteerd met de Oki-printer en een stelling vol 
etiketten. Op de vraag of hij blij is met de Oki-printer 
krijg ik meteen een volmondig ja. ´´Het is helemaal 
top, we waren al lang op zoek naar oplossing voor 
ons logistiek probleem. Onze productie ging zo hard 
dat de voorbedrukte etiketten het niet langer konden 
bijbenen. Het volume lag simpelweg te hoog. Toen 
hebben wij samen met Geostick gekeken naar de 
mogelijkheden en de oplossing  was de Oki-printer, 
het is echt prachtig´´.  Willem-Jan praat enthousiast 
verder en laat allerlei verschillende verpakkingen 
zien, van veel ken ik de namen niet. ´´Het gebrouwen 
bier, veelal afkomstig van lokale bierbrouwers, 
wordt op bestelling zorgvuldig in flessen getapt en 
direct luchtdicht afgesloten. Daarna gaat het bij 
ons meteen de koeling in. Waardoor de weg van 
de brouwer naar een event bijvoorbeeld zo kort 
mogelijk blijft´´. Door deze korte weg wordt het 
bier niet onnodig blootgesteld aan lucht, licht en 
temperatuurschommelingen. Dit komt de kwaliteit 
van het bier ten goede waardoor het biertje precies 
smaakt zoals de brouwer het bedoelt heeft.



NIETS IS ZO DUUR ALS HET EERSTE PINTJE
Alhoewel de geboorte van de Craft Club en de samenwerking voor alle partijen 
winstgevend is, blijkt het nogal wat voeten in de aarde te hebben. De zojuist 
benoemde unieke stijlen die de brouwers onderscheiden, beperkt zich niet alleen tot 
de smaken die zij produceren. Eigen labels die anders zijn, formaten die verschillen, 
artwork dat aangepast moet worden en ga zo maar door. Gelukkig biedt de Oki-
printer, voluit de Oki Pro 1050 genoemd, ook hier uitkomst. Allereerst is de printer 
ontzettend laagdrempelig en gebruiksvriendelijk, wat niet voor alle printers te 
zeggen valt. Door de unieke eigenschap om in vijf kleuren te printen (CMYK+White) 
wordt het dus ook mogelijk om bijvoorbeeld op transparant dan wel voorbedrukte 
etiketten te printen. Dit brengt flexibiliteit en kans om te differentiëren met zich mee. 
Bittere noodzaak voor de verschillende, kleurrijke en soms ietwat extravagante 
brouwers. Al helemaal in de wetenschap dat ons kikkerlandje in 2019 al ruim 700 
bierbrouwers kende. Duizelingwekkende getallen, Nederland bierland. Ach, voor 
Bottel Beer betekent het meer klandizie en voor de Oki-printer kans om toffe labels 
te printen en brouwers helpen te onderscheiden. Win-win!

DAT IS GEEN KLEIN BIER
Bier zoals het gedronken hoort te worden, supervers en rijk van smaak, dat is de belofte die Bottel Beer dus waarmaakt. 
Bottel laat je oprecht genieten van de lekkerste bieren van de beste lokale brouwers. Na uitleg over de Oki-printer 
wordt de rondleiding vervolgt in de productiehal , ´where the magic happens´. Ook de productiehal overtreft al onze 
verwachtingen en is een lust voor het oog, zeker voor bierliefhebbers. Met name de overvolle pallets en opslagruimtes 
trekken de aandacht.  Bottel groeit namelijk hard, ontzettend hard. Niet zo gek ook, met namen als Affligem, Kompaan 
en Hoop (en nog vele anderen) in het klantenbestand doe je iets goed en gaat groei plaatsvinden. De onlangs opgezette 
partnership met de Craft Club is hier ook getuige van. Een samenwerking met 6 brouwerijen met ieder een eigen stijl, 
powered by Bottel Beer en de karakteristieke growler flessen van Bottel. Deze unieke samenwerking stelt de brouwers 
in staat om nieuwe bieren via supermarkten en slijters gekoeld (en snel) te verkopen. Bottel verzorgt naast het netwerk 
dus ook voor de gekoelde supply chain, want niemand zit te wachten op een lauw biertje. Overigens niet de enige 
samenwerking die Bottel Beer heeft opgezet, naast nabij gelegen slijters werkt ook de Jumbo mee aan de visie van 
Bottel Beer. Al geruime tijd wordt Bottel Beer namelijk gerepresenteerd d.m.v. een koelkast vol met biertjes van lokale 
brouwers. Verzorgd door Bottel, gebrouwen met liefde door de brouwers.

IN DE HEMEL IS GEEN BIER DAAROM DRINKEN WE HET HIER
Aan al het goede komt een eind en helaas zat het klantenbezoek en de 
rondleiding bij Bottel Beer er ook op. Wel een ervaring en 2 overheerlijke 
biertjes rijker. Zodra we weer naar buiten stappen worden we wederom 
geconfronteerd met de onwijze hitte, in de auto zal het niet veel beter 
zijn. Wellicht dat we onderweg stoppen bij de dichtstbijzijnde Jumbo, de 
reden kun je waarschijnlijk wel raden. Wel buiten werktijd en absoluut 
niet achter het stuur, dat begrijp je. 


