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INTERVIEW MET CEO EDWIN BLOM VAN INNOVATOR TUBES: 

‘WIJNPLATFORM ROBERT PARKER WINE ADVOCATE ENTHOUSIAST’ 

ONTKETEND TUBES NESTELT ZICH MET SINGLE SERVE-VERPAKKINGEN IN 
VERANDERENDE MARKTEN VAN WIJN EN GEDISTILLEERD 

HILVERSUM - Het is nu bijna twee jaar geleden dat TUBES voor de allereerste keer een beroep deed op het 
beleggersnetwerk van de NPEX-effectenbeurs. De stevige groei van de innovator in de wijnwereld, gevestigd 
op een industrieterrein aan de rand van Hilversum, vraagt om investeringen om de opmars in de 
verschillende markten met focus voort te zetten. 

Het past in de historie van het jonge bedrijf, dat een compleet nieuw verpakkingsconcept voor wijn en 
gedistilleerd ontwikkelde en patenteerde. De mensen van het eerste uur, onder wie oprichter Glen Ritzen, 
gesteund door een aantal enthousiaste aandeelhouders, wisten met TUBES een volledig nieuwe markt aan te 
boren in gifts, retail, sampling en incentives. In korte tijd werd er bovendien volop geïnvesteerd in de bouw en 
noodzakelijke uitbreiding van hoogwaardige productiefaciliteit. 

Het concept is volstrekt vernieuwend. TUBES bottelt wijn en gedistilleerd in buisjes van glas en van gerecycled 
plastic. De TUBES hebben – vooral door het gemak in gebruik - hun weg in de verschillende markten gevonden. 
Met de meest gerenommeerde wijnhuizen werkt TUBES samen. Afgelopen jaar kwam er een partnership met 
Lucas Bols tot stand. De verschillende cocktails van Lucas Bols, bij velen nog bekend als oer-Hollandse 
geneverproducent, gaan in single serve-verpakkingen van TUBES naar vooral liefhebbers in de Verenigde 
Staten. 

ACHT MILJOEN 

Het is slechts één voorbeeld van de successen die TUBES de afgelopen jaren wist te boeken. Inmiddels werden 
er in het Hilversumse hoofdkwartier maar liefst acht miljoen TUBES geproduceerd. En het stopt niet, 
integendeel zelfs. TUBES groeit onstuimig verder, omdat de traditionele wijnwereld inmiddels om is. De 
kwaliteit van de wijn in de TUBES is dankzij het kwaliteitsbeheer in Hilversum uitstekend, en de markt was 
trouwens klaar voor een innovatie.  

De TUBES blijken het goed te doen in cadeau-vorm, ze zijn uitermate geschikt voor het samplen van wijn (bijv. 
voor de retail en wijnbeurzen), maar de buisjes zijn ook een alternatief in het vliegtuig voor een passagier die 
een lekker glas wijn wil drinken. Luchtvaartmaatschappijen hebben met TUBES letterlijk een veel lichter 
alternatief aan boord, die ook minder ruimte inneemt dan de bestaande (zwaardere) wijnflesjes van glas. 

GROEIFINANCIERING 

Directie en aandeelhouders van TUBES konden de afgelopen jaren een verdubbeling in omzet en productie 
noteren. Mede dankzij een aantal financiële impulsen, waaronder de uitgifte van obligaties via NPEX, kon de 
groeistrategie worden uitgevoerd. 
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De productiecapaciteit in Hilversum werd aanzienlijk uitgebreid en het management versterkt. Met meer 
aandacht voor expertise in marketing en sales ontstaat er een bredere basis voor groei in de komende jaren. 
Met focus op kwaliteit. 

,,Want dat is de basis voor alles wat we doen. Je moet je steeds afvragen zijn we stabiel genoeg om te 
bottelen? Blijft de smaak in stand? Voordat we ja zeggen tegen een opdrachtgever onderzoeken we eerst of 
we de kwaliteit van de wijn kunnen garanderen”, zegt Edwin Blom, CEO van TUBES. Voorheen werkte Blom 
voor onder meer PepsiCo, FrieslandCampina en bierbrouwer Grolsch. Daarnaast is het managementteam 
versterkt met o.a. Pieter Hoondert als COO met ervaring bij Heineken. 

PRODUCTIE 

De Hilversumse werkruimtes van de medewerkers van TUBES kregen namen van bekende wijngebieden, van 
het Argentijnse Mendoza tot het Spaanse Rioja. Aan de achterzijde van het gebouw wordt de wijn op twee 
productielijnen gebotteld. Daar bevindt zich ook het laboratorium, waar voortdurend monsters worden getest 
op kwaliteit. Ook het complete logistieke proces vindt hier plaats. De voorraden wijn in flessen en in 
containers staan klaar om verwerkt te worden. In het magazijn zijn er indrukwekkende hoeveelheden TUBES 
van glas en plastic opgeslagen, die klaar staan voor gebruik. 

Onvergelijkbaar met de stand van zaken twee jaar geleden. En het blijft hier niet bij, weet Edwin Blom zeker. 
De toepassingen van de single-serve verpakkingen van wijn en bijvoorbeeld cocktails zijn legio. Maar nog 
belangrijker: het publiek heeft het concept omarmd.  

INNOVATIE 

De traditionele wijnwereld bewoog in tegenstelling tot bijvoorbeeld de biermerken traag als het gaat om 
innovaties in verpakking. Dat is inmiddels snel aan het veranderen, aldus Blom. Vernieuwingen worden niet 
langer met achterdocht bejegend. Innovaties zoals TUBES worden gezien als een enorme kans, ook in de 
consumentenmarkt. 

TUBES heeft een revolutie ontketend in de traditionele wijnwereld, waar de introductie van de schroefdop nu 
20 jaar geleden tot veel tumult leidde. Inmiddels erkennen partijen van naam, waaronder ook het 
invloedrijkste wijnplatform Robert Parker Wine Advocate (bekend van zijn puntensysteem voor wijnen), dat 
TUBES een volwaardige verpakking is van kwaliteitswijnen.  

,,De mooiste wijnhuizen werken inmiddels met ons samen. Zij durven het aan om hun wijn door TUBES te 
laten bottelen. Dat zegt iets over de kwaliteit van onze processen. Het biedt consumenten ook de gelegenheid 
om deze duurdere wijnen te proberen zonder dat ze een hele doos hoeven te kopen”, aldus Blom. 

 

Dit persbericht is vrij van rechten te gebruiken en – in context – vrij citeerbaar 

  


