
Een rondje langs diverse super-
markten leert dat ‘het dran-
kenschap’ uit verschillende

gangen bestaat. ‘Loopgraven’ is mis-
schien een betere term. Want er

woedt een hevige
strijd om de

gunsten van
het winke-

lend
publiek.
Er wordt
namelijk
nauwe-
lijks
méér
gedron-

ken. De
aandacht

verschuift
alleen. Zo is

de afzet van
bier al een tijd

licht krimpend
ten gunste van de

kant-en-klare mixen
en verliezen de fris-

dranken het geleidelijk van
de sappen en waters. Boven-

dien ruimen de grootgrutters niet
méér plaats in voor al die nieuwe
producten. Als fabrikant moet je
goed beslagen ten ijs komen om een
metertje ‘facings’ (plekken vooraan

in het schap) te ver-
overen voor jouw
drank.

Belangrijk
wapen in de
strijd is de ver-
pakking. Want
het uiterlijk kan
lokken. Uit
recent onder-
zoek in de Ver-
enigde Staten
bleek dat maar
liefst 60% van de
consumenten pas in
de winkel een beslis-
sing neemt over welk
product in de boodschap-
pentas terecht komt. 

Fruit
Sinds enkele jaren zijn gekoelde
fruitsappen, -dranken en -nectars
populairder dan ooit. De totale con-
sumptie van fruitdranken is nauwe-
lijks toegenomen (zie staafdiagram),
maar lang houdbare sappen in kar-
tonnen verpakking moeten het steeds
meer afleggen tegen de sappen en
dranken uit de koelvitrines.

Daar wordt handig op ingespeeld.
Want veel van de sappen in het koel-
schap zijn helemaal niet zo beperkt
houdbaar als de consument denkt.
Bovendien worden ze allemaal
gemaakt uit concentraat. Uitzonde-
ringen zijn het nieuwe Appelsientje
Vers (Riedel) in kleine kunststof fles-
jes en de sappen van PepsiCo’s Tropi-
cana.

CoolBest van Riedel is bijvoorbeeld
gemaakt van – weliswaar kwalitatief
hoogwaardige – gevroren concentra-
ten en bovendien mild gepasteuri-
seerd. Microbiologisch zijn de dran-
ken even stabiel als Appelsientje, dat
buiten het koelschap wordt verkocht
en een jaar houdbaarheid meekrijgt.
CoolBest krijgt gekoeld slechts enke-
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le maanden houdbaarheid
mee, omdat de chemi-

sche en enzymatische
kwaliteit ‘daarna

niet meer aan de
hoge eisen vol-

doet’.
Relatieve
nieuwkomer
in de koeling
Hero produ-
ceert inmid-
dels naast
een serie
FruitOntbijt
ook de
gemengde

fruitdranken
met extra vita-

minen Fruit&Co.
Veel grootgrutters

vulden het assortiment
koelverse sappen aan met een range
van het eigen huismerk.

Gemixt
Het is bijna een soortnaam gewor-
den: de Breezers waarmee Bacardi-
Martini een paar jaar geleden zo
geweldig scoorde. Deze soort kant-
en-klare mixdranken met een alco-
holpercentage van rond de 5,5%,
zijn vooral onder jongeren populair.
Ze zijn niet goedkoop: gemiddeld
A 1,50 voor een flesje van 275
ml. De bekende ‘long-
neck’ zorgde ervoor
dat rechtstreeks uit
de fles drinken
plotseling hip
werd. In de
meeste super-
markten
hebben de
originele
Breezers
(zoete
rum-
mixen in
maar liefst
zeven
fruitsma-
ken) drie
schappen ter
beschikking,
terwijl de imi-
taties die later
verschenen het
samen met één lengte
moeten doen. Daarop verdringen
zich wodkavarianten van bekende
merken, zoals Eristoff Ice en Eristoff
Fire (ingevoerd door Bacardi-Marti-
ni), Puschkin Vibe in drie smaken
van het Duitse Puschkin, Smirnoff

Welke consument kan nog kiezen uit de veelheid aan

dranken in het schap van de supermarkt? Aan de

lopende band verschijnen nieuwe producten op de

plank. Een biertje in een nieuw flesje, een ander sapje,

fruitdranken zonder koolzuur, water met smaak en

allerhande klant-en-klare mixen strijden om hun

marktaandeel.
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Verdwalen in het drankenschap



Ice
en
Black
Ice (van
het Britse
Diageo) en Metz
Ice (Martini).

Passoa Diablo van Rémy Cointreau
(F) is een vreemde eend in de bijt.
Anders dan de andere kreeg dit flesje
met Passoã met passievrucht, cactus
en gembersmaak geen papieren eti-
ket maar een volledige sleeve mee.
Dit drankje krijgt stevige competitie
van Safari Luna in drie smaken. Het
flesje heeft ronde vormen en is voor-
zien van een kleurige volledige slee-

ve. Producent Diageo
mikt met

deze
zoe-

te
mix
met
iets
lager alco-
holpercenta-
ge (4,5%) op
jonge trendy vrou-
wen. 

Overigens is in het uitgaansle-
ven te zien dat de wodkavarianten het
gaan winnen van de zoetere rum-
mixen, vooral onder het jeugdige

mannelijke publiek. Daar wordt grif
A 5 betaald om een flesje aan de
mond te kunnen zetten. Opmerkelijk
is dat Hooghoudt met zijn behouden-
de imago, WodkaPlus citroen en

WodkaPlus grapefruit introduceert
in fraai gevormde heldere drie-
kwartliterflessen voor thuisge-
bruik. De mixdrank heeft een alco-
holgehalte van 8,5%.
Sommige grootgrutters, in het
bijzonder de prijsstunters, gingen
op zoek naar goedkope alternatie-
ven voor de dure ready-to-drink
mixen. Een voorbeeld is de range

van vijf smaken ‘fine point four’
van Plusmarkt, afkomstig van distil-

lerie Konings uit Zonhoven (België).
De kunststof etiketten zorgen voor
een ‘no label look’.

Fris
De consumptie van frisdranken ligt al
een aantal jaren rond 90 liter per per-
soon per jaar. Die van mineraalwaters
stijgt jaarlijks licht (met zo’n 2%) en
was in 2002 circa 18 liter, zo meldt de
Vereniging van de Nederlandse Fris-
dranken Industrie.

Weinig opwindends te constateren
tussen de traditionele frisdranken.
Colavarianten zijn als altijd het meest
succesvol, gevolgd door sinassma-
ken. Er treedt wel een verschuiving
op van gezoete naar ‘light’ dranken,
waarin (kunstmatige) zoetstoffen zit-
ten.

Dat deze frisdranken aan terrein
verliezen, komt doordat het hoge
koolzuurpercentage doordrinken in

de weg staat en doordat het relatief
hoge suikergehalte het bepaald

geen gezondheidsimago mee-
geeft.

Dat is anders bij de nieuwe
dranken, tussenvormen tus-

sen sap, fris en water, zoals
de series DubbelFriss en
DubbelCooler van Riedel.
Geen van beide bevatten
ze noemenswaardige
hoeveelheden koolzuur
en beide soorten zitten
in karton in plaats van
in kunststof flessen.
De eerste variant is
wat zoeter, vol van
smaak, de tweede lijkt
het meest op bronwa-
ter, bevat geen toege-

voegde suikers en wordt
in pakken van 1,5 liter

aangeboden. ‘Omdat het
makkelijk doordrinkt’, vol-

gens de fabrikant. 
Lessini (onderdeel van Heinz),

bekend van zijn (aanmaak-)siropen,
heeft ook een range fruitwaters in
gable-top met schroefdop in het
schap gekregen. Dat er in deze markt
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muziek moet zitten, blijkt uit het
feit dat Albert Heijn in dit seg-
ment een huismerkdrank
introduceerde. Nog nieu-
wer is Splash, het fruit-
water in karton van
Tropicana.

Hero doet ook
mee maar koos
voor een afwij-
kende verpak-
king: een
achtkantige
transparante
kunststof
fles, waarin
drie gekleur-
de varianten
fruitwater zit-
ten.

Hotste biertje
Bier wordt steeds
minder gedronken, vooral
jongeren grijpen eerder naar de
‘Breezers’. Brouwers proberen daar
uit alle macht iets aan te doen.
Geïnspireerd op de kant-en-klare
mixdranken verschenen diverse bie-
ren met smaakjes op de markt, zoals
Zinniz (van Grolsch) en Grolsch
lemon. Dit blijven echter nichepro-
ducten. Grotere kans bij het jeugdige
publiek hebben de op Corona geïns-
pireerde bieren in heldere longnecks.
De verpakking alleen al is voldoende
om een breder publiek aan te trek-
ken. 

‘Hotste’ biertje van dit moment is
het Franse Desperados met tequila-
smaak in een longneck met fraaie
zeefdruk in plaats van een etiket.
Ook Amstel Bright, gebrouwen in de
Cariben, doet het goed bij de jeugd.
De afwijkende frisse kleurstelling
van de verpakking (licht geel
en wit) zorgt dat het flesje
opvalt in het schap.

Natuurlijk bleven
Heineken en Dom-
melsch niet achter.
Dommelsch Ice
kreeg een hipper
logo en beide
biertjes zijn ook
in longnecks ver-
krijgbaar, zij het
dat het glas groen
is. Dat kan niet
anders: het recept
van de inhoud bleef
intact. Dit in tegen-
stelling tot het ger-
stennat in de heldere
longnecks. Om smaak-
afwijkingen ten gevolge
van lichtinval te maskeren
of te voorkomen, is de
samenstelling van het bier in
deze flessen aangepast. ■


