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Deze serie gaat over proDuCten Die 
bewezen suCCesvol en innovatief zijn. 
wat is hun geheiM? DitMaal fisherMan’s 
frienD van ConCorp.

Zeeman  
overboord
Fisherman’s Friend wil keelpastille-imago verfrissen

om weer te groeien scherpt 
fisherman’s friend zijn positio-
nering in nederland aan. na 
een lange loopbaan verdwijnt 
de ruwe zeebonk uit de com-
mercials. De alom bekende 
slagzin: ‘sterk spul, hè’, blijft 
wel. “we willen het merk gaan 
populariseren.”

lijkt hun motto. “De laatste verpakkings-

verandering gebeurde in 1984, terwijl er 

aan die van Autodrop ieder jaar wel iets 

verandert”, weet Ebbens. De focus op 

smaak zal tot uiting komen door kleurco-

dering op het zakje. De nieuwe verpakking 

wordt tevens minder rommelig. “De com-

hoofdkantoor van het familiebedrijf huist 

in een onopvallend wit monumentaal 

pand in Oisterwijk. Het concern herbergt 

bekende merken als Autodrop, Van Sloo-

ten, Ricola (distributie), Oldtimers, Skittles 

(distributie) en natuurlijk Fisherman’s 

Friend (distributie). 

Klad in succes
Sinds het prille begin leest Fisherman’s 

Friend als een succesverhaal. Jaar in jaar 

uit groeide de verkopen. Maar de laatste 

jaren vlakt de groei wat af. Fisherman’s 

Friend heeft de status van volwassenheid 

bereikt. De grote groei is er wel zo’n beetje 

uit, geeft Ebbens toe, al doet het merk het 

met een index van 98 nog wel beter dan 

de hele markt voor adem- en keelproduc-

ten (index 97). Al die jaren dankte het 

keelsnoepje voor vissers zijn succes aan de 

typische sterke smaken als drop, salmiak 

en mint. “Het is uniek qua smaak. Houd je 

van sterk dan is dit het merk”, benadrukt 

Ebbens. Maar na al die tijd heeft het merk 

wel een impuls nodig om hernieuwd suc-

ces te realiseren. Niet alleen qua smaak, 

maar ook qua verpakking en positionering 

in de markt. 

Verpakking en smaak
De familie Lofthouse bouwt al jaren con-

sistent aan haar succesproduct dat wordt 

geproduceerd in de fabriek in Fleetwood, 

Engeland. ‘Zo min mogelijk veranderen’, 

“sterk spul hè.” De apotheek van james loft-

house is de geboorteplaats van de keelpastille 

die naderhand de beste vriend van iedere visser 

werd: fisherman’s friend. 

De boot op het zakje, de slogan ‘sterk spul 

hè’ en natuurlijk de onvermijdelijke zee-

man Fisherman’s Friend lijkt niet meer weg 

te denken uit het dagelijkse leven. Alweer 

37 jaar geleden kreeg de Engelse familie 

Lofthouse met haar keelpastilles van Fis-

herman’s Friend vaste voet aan wal in 

Nederland. Ons land was daarmee een 

van de eerste landen buiten thuismarkt 

Engeland waar het product op de markt 

kwam. De afspraak was: “Alles wat we niet 

konden verkopen, mochten we terugsturen 

naar Engeland”, weet Ilse Ebbens te vertel-

len over die begintijd. Dat terugsturen 

bleek niet nodig.

Ebbens is marketingdirecteur van de 

Nederlandse distributeur Concorp die Fis-

herman’s Friend in 1974 als eerste in het 

out-of-homekanaal introduceerde. Het 
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municatie wordt duidelijker en er zullen 

niet overal meer tekst en claims staan. Het 

iconische schip en de strepen blijven”, ver-

telt Ebbens. Naast een vernieuwd design 

komt er ook een nieuwe smaakvariant, die 

eigenlijk meer is dan zomaar een variant. 

Fisherman’s Friend Spearmint heeft niet dat 

sterke dat de andere soorten kenmerkt. 

Deze nieuwe FF, sinds deze maand op de 

markt, smaakt mild, verfrissend en geeft 

een schoon gevoel in de mond. De variant 

doet meer denken aan kauwgom dan aan 

een keelpastille. En laat dat nu net de 

bedoeling zijn. Want in de markt der ver-

frissers valt de groei te halen waar Fisher-

man’s Friend zo naar snakt. “We willen 

Fisherman’s Friend gangbaarder maken 

voor een bredere doelgroep. Aan Fisher-

man’s Friend kleeft nog steeds de associatie 

dat ze effectief is tegen verkoudheid en 

keelpijn. Maar wij zijn ook het meest 

effectief in verfrissing.” 

Marketingdeskundige Paul Moers prijst de 

stap van distributeur Concorp. Het Britse 

moederbedrijf Lofthouse vernieuwde het 

merk Fisherman’s Friend in al die jaren 

nauwelijks, aldus Moers. Om het merk 

relevant en onderscheidend te houden 

dien je hier continu aan te werken, bena-

drukt hij. Met de steven gericht op verfris-

sing boort Fisherman’s Friend een jongere 

doelgroep aan. “Dit doet iets af aan het 

nichesegment, maar je hebt jongeren 

nodig om te groeien.”

Spearmint zet Fisherman’s Friend de eerste 

serieuze stappen buiten het vertrouwde 

segment. En dan nog een nieuw verpak-

kingsdesign voor het eerst in ruim 28 jaar. 

Dat is nog niet alles. De marketing gaat 

ook op de schop. De goede televisiekijker 

viel het waarschijnlijk al op, want al negen 

maanden verschijnen er geen reclames van 

zeelui die de pastilles van Lofthouse aan-

prijzen. De laatste zeemanscommercial 

verscheen vorig jaar december. 

Zelfde slogan, nieuw jasje
De magie van de robuuste zeevaarder is 

uitgewerkt. “We willen het merk gaan 

populariseren”, zegt Ebbens. Meer jonge-

ren bij het merk betrekken is het doel. De 

slogan ‘sterk spul hè’, blijft evenals de 

‘emotie’. Al zal het wel één van een ander 

soort zijn. De stoere zeebonk pinkt een 

traantje weg als hij in de haven afscheid 

neemt van zijn dierbaren. De tranen wijt 

hij aan ‘het sterke spul’ dat Fisherman’s 

Friend is. In de nieuwe commercial die 

deze maand voor het eerst wordt uitgezon-

den wordt Fisherman’s Friend juist geno-

men om een traan op te wekken, wanneer 

je die goed kan gebruiken. Een jongen 

neemt afscheid van zijn vakantieliefde die 

op het punt staat te vertrekken met de 

trein. Ze omhelzen elkaar. Hij stopt een 

Fisherman’s Friend in zijn mond en haalt 

eens diep adem, geëmotioneerd kijkt hij 

haar aan. Maar met een zelfde zichtbare 

emotie (nu van blijdschap) onthaalt hij ver-

volgens een nieuwe vakantieliefde. “Een 

grappige, eigentijdse twist“, zegt Ebbens 

over de commercial. In de marketing wil 

Ebbens ook onder de aandacht brengen 

dat er maar liefst zeven smaken verkrijg-

baar zijn. “Veel consumenten denken dat 

er maar twee zijn.”

‘Vriend’ van Engelse vissers

In 1865 was Fleetwood een levendig vissersstadje in 
Noordwest-Engeland. Vanaf hier kozen zeelui, jong en 
oud, het ruime sop. Op volle zee, onder soms ruige 
weersomstandigheden, kampten ze regelmatig met 
keelklachten: hoesten, verkoudheid en bronchitis. De 
lokale apotheker James Lofthouse ontwikkelde hierte-
gen een remedie: een sterke dragee met menthol en 
eucalyptus. Deze bleek de keelproblemen te verlichten 
en viel door zijn vorm eenvoudig mee te nemen op zee. 
Vissers gaven de dragee al snel de naam ‘Friend’ van-
daar de naam ‘Fisherman’s Friend’. Niet alleen op zee 
maar ook aan wal ontdekten consumenten de effectivi-
teit van Fisherman’s Friend. Daarna ging het snel. In 
1974 introduceerde familiebedrijf Concorp de 
keelsnoepjes in Nederland. Tegenwoordig exporteert 
moederbedrijf Lofthouse Fisherman’s Friends naar zo’n 
120 landen. 

Foto’s: Fisherm
an’s Friend.

De nieuwe fisherman’s 

friend spearmint. 

het schip is niet weg te denken van de 

fisherman’s friendsverpakking.

Jongere doelgroep
Fisherman’s Friend verliest vooral jonge 

kopers aan de hippere merken zoals Smint 

in het segment van ademverfrissers. Lang-

zaam loopt de omzet iets terug. De omzet 

is medio 2012 2% minder dan vorig jaar. 

Dit komt neer op €200.000 minder op een 

jaarlijkse omzet van zo’n €11 miljoen. 

Niets doen is geen optie, want dan gaat 

het van kwaad tot erger, zo realiseren ze 

zich bij Concorp. Met de ontwikkeling van 
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