
vmt | 18 november 2005 | nr 2442

Functionaliteit en productkwaliteit

De softdrinkmarkt is in beweging. Afkalvend marktaandeel voor

koolzuurhoudende dranken, groei in het segment gezondheids-,

sport- en energiedranken. In die groeimarkt worden nu amino-

zuurhoudende dranken geïntroduceerd. Gaat Europa, in navol-

ging van Japan en de VS, vallen voor deze drankjes die de man

met de hamer op afstand houden?

In potentie is Europa een interessante
markt voor de introductie van sport- en
energiedrankjes met aminozuren. Het
gebruik van aminozuren staat nog in de
kinderschoenen, maar de markt ontwik-
kelt zich snel. Consumenten zijn zich
steeds meer bewust van functional foods
en er is ook sprake van aankoopbereid-

heid. In de afgelopen paar jaar hebben
probiotische en prebiotische producten
massaal hun weg naar de consument
gevonden’.

Bekendheid
Uit recent marktonderzoek blijkt dat con-
sumenten inmiddels ook op de hoogte
zijn van het bestaan van aminozuren.
Tien jaar geleden was dat in Japan, de ba-

kermat van aminozuurhoudende drank-
jes, nog wel anders. Slechts 6% van de
ondervraagden daar wist wat aminozuren
waren. De overgrote meerderheid ver-
keerde in de veronderstelling dat het een
of andere specerij betrof. Tegenwoordig
weet ruim 80% van de Japanners wat a-
minozuren zijn en wat ze doen. En ook in
Groot-Brittannië is dit bewustzijn door-
gedrongen. Daar weet 77% van de consu-
menten (gebaseerd op een representatie-
ve steekproef van 1.000 personen van 16
jaar of ouder) wat aminozuren zijn.

Groeipotentieel
Gecombineerd met het groeipotentieel
van de Europese markt voor energie- en
sportdranken opent dit perspectieven.
Verwacht wordt dat de consumptie van
sportdranken in West-Europa dit jaar zal
groeien tot 680 miljoen liter (ter vergelij-
king: in 1999 bedroeg de consumptie 328

miljoen liter). De cijfers voor energie-
drankjes zien er even florissant uit: naar
verwachting zal de consumptie dit jaar
stijgen tot 528 miljoen liter (was 252 mil-
joen liter in 1999).
Als het gaat om de consumptie van sport-
dranken per capita, dan lopen Spanje,
Nederland, Ierland en België voorop. In
Ierland, Oostenrijk en Groot-Brittannië
worden de meeste energiedrankjes ge-
dronken. In Groot-Brittannië, waar tradi-
tioneel vooral veel koolzuurhoudende
frisdrank verkocht werd, winnen de ge-
zondheids-, sport- en energiedranken
terrein ten koste van het segment kool-
zuurhoudend. De omzet van gezond-
heids-, sport- en energiedrankjes is in de
periode 2000-2004 met 78% in waarde
toegenomen.

Japanse oorsprong
Aminozuurhoudende dranken komen uit
Japan. Binnen het segment functionele
dranken zijn de energie- en sportdranken
het snelst gegroeid: 22,4% over de laat-
ste zes jaar. Daarmee zijn deze drankjes
goed voor 10% van de Japanse frisdrank-
markt, oftewel een jaarlijks volume van
ruim twee miljard liter. De consumptie
per hoofd van de bevolking is gestegen
tot tien liter per jaar. Dat is vijf keer zo
veel als het Europese gemiddelde. De Ja-
panse markt voor sportdranken met ami-
nozuren is nu $ 600 miljoen waard.
Echte groei werd mogelijk door amino-
zuurdrankjes uit de hoek van de prof-
sport te trekken en de aandacht te rich-
ten op de veel grotere markt van de ama-
teursporter en de gezondheidsbewuste
consument. Fabrikant Ajinomoto liet zijn
aminozuurdrankjes testen door Japanse
atleten die meededen aan de Olympische
Spelen van 2004 in Athene. Met twee
gouden plakken (voor Koji Murobushi op
hamergooien en Kosuke Kitajima bij het
zwemmen) was het niet moeilijk de atle-
ten, de coach en het grote publiek te
overtuigen van het nut van aminozuur-
supplementen.

Werking
Aminozuursupplementen, en dan met
name arginine, glutamine en vertakteke-
tenaminozuren (leucine, isoleucine en
valine), blijken spierversterkend te wer-

Ruimte voor aminozuurdr

Tien jaar geleden dacht bijna iedereen
dat aminozuur een specerij was

Producten van Amino Vital.



Personalia

NBC
Jan Westenbroek is in goed overleg als algemeen directeur ver-
trokken bij het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC). Hans Koster
(55) is aangesteld als interim-manager. Koster die een eigen
adviesbureau voor management en organisatie heeft, was voor-
heen directeur P&O bij Maxeres in Rijswijk. Via de bakkerijdivisie
van Maxeres was hij onder meer lid van het bestuur van de NVB.
Ook was hij nauw betrokken bij het ontwerpen van de bakkerij-
structuur wat leidde tot de oprichting van de NBC.

WUR
Prof. dr. ir. Willem Norde (51) is benoemd tot bijzonder
hoogleraar Bionanotechnologie. Hij gaat zich in zijn bij-
zondere leeropdracht (met speciale aandacht voor de
fysisch-chemische aspecten) bezighouden met het
begrijpen en manipuleren van organische en biologische
moleculen op nanometerschaal. De leerstoel maakt deel
uit van het departement Agrotechnologie en voedings-
wetenschappen van Wageningen Universiteit.

Friesland Foods
Walter J.A. Gerritsen is met ingang van 21 december 2005
benoemd tot lid van het Bestuur van Zuivelcoöperatie Friesland
Foods UA. De algemene vergadering van de zuivelcoöperatie
heeft dit in haar vergadering van 7 september 2005 besloten. Het
is het voornemen Gerritsen per 21 december 2005 tevens te
benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen van Konink-
lijke Friesland Foods NV.

SVO
Bij SVO zijn begin september Margryt Keuning (31) en Hans de
Mooij (45) als productmanagers gestart. Keuning heeft de afge-
lopen vijf jaar als opleidingskundig consultant gewerkt bij Float
Opleidingspartners BV, van waaruit zij als algemeen directeur was
gedetacheerd naar het visopleidingsinstituut Stivavi. Na twee jaar
als projectmanager te hebben gewerkt voor de BMA Groep, is
Mooij terug bij SVO waar hij jaren als consulent en accountmana-
ger werkte.

WUR
Aan Wageningen Universiteit zijn onlangs drie bijzon-
der hoogleraren benoemd. Het gaat om mevrouw dr. ir.
C.P.G.M. de Groot, met als leeropdracht Voedingsfysi-
ologie met bijzondere aandacht voor het verouder-
ingsproces en de oudere mens. De bijzondere leer-
stoel van prof. De Groot is mede mogelijk gemaakt
door de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO), de
brancheorganisatie van de Nederlandse zuivelin-
dustrie. Als bijzonder hoogleraar volgt zij prof. dr. Wya
van Staveren op die vorig jaar met emeritaat ging. De
bijzondere leerstoel van prof. De Bie is mogelijk gemaakt door de
Stichting Shell Research. De Bie gaat zich bezighouden met Duur-
zaam gebruik van levende hulpbronnen, en dr. ir. C. de Graaf,
benoemd door het Voedingscentrum, richt zich op Eetgedrag.

EBC
Hilary Jones is gekozen tot de nieuwe president van de European
Brewery Convention (EBC) als opvolger van Jan Vesel.  Jones, tot
nu toe een van EBC’s vice presidents, zal deze fucntie voor vier
jaar bekleden. Ze is de eerste vrouwelijke president van de EBC.
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ken, het uithoudingsvermogen te verbeteren en het herstel na
inspanning te bevorderen. Uit tests blijkt dat sporters die regel-
matig aminozuren consumeren, een lager melkzuurgehalte in
hun bloed hebben en een langzamere hartslag. Dit is koren op
de molen van sporters, want de productie van melkzuur is een
van de belangrijkste factoren die er voor zorgen dat atleten
‘zichzelf tegenkomen’ dan wel de man met de hamer ontmoe-
ten. Vervolgonderzoek zorgde voor een bredere erkenning en
acceptatie van de werking van aminozuren. De associatie met
topsport maakt aminozuurdrankjes populair bij amateurspor-
ters maar ook bij ‘gewone’ consumenten die zich met hun
gezondheid bezighouden.

Marketingstrategie
Om de verschillende consumenten aan te spreken is het
belangrijk producten te maken die bedoeld zijn voor diverse
soorten consumenten en diverse consumptiemomenten. Ajino-
moto’s voedingssupplement Amino Vital, dat de vijf belangrijk-
ste aminozuren (de drie vertakteketenaminozuren en arginine
en glutamine) bevat, is te krijgen als shake, booster, ready-to-
drink en als reep. Elk product is bedoeld voor een ander soort
inspanning, variërend van een zware training tot een stevige
wandeling of gewoon als gezond tussendoortje na een lange
dag. Deze producten sluiten prima aan bij de belevingswereld
van de gezondheidsbewuste consument. Maar populariteit,
herkenning en aankoop worden extra gestimuleerd door de
strategie die Ajinomoto in de VS volgt. Samen met organisaties
zoals USA Fit (dat fitnessprogramma’s verzorgt om mensen te
helpen hun eerste marathon te lopen), de New York Triathlon
Club, de New York Road Runners Club en de honkbalclub de
New York Yankees, stimuleert Ajinomoto mensen om in team-
verband actief te bewegen.
Ook promotiegeniek is de Amino Vital Sportwetenschapstich-
ting. Het wetenschappelijke doel om kennis over aminozuren
en hun rol in sportvoeding te verbreden en om onderzoek op

het gebied van de gunstige effecten, effectiviteit en gebruik van
aminozuren in sportsupplementen te stimuleren, reflecteert
gunstig op de wetenschappelijke onderbouwing en geloofwaar-
digheid van de gezondheidsclaims.
Al met al lijkt het er op dat de omstandigheden in Europa gun-
stig zijn voor de introductie van aminozuurdranken. De hang
naar gezondheid, de groeiende bekendheid van functionele
ingrediënten, en de trends in de frisdrankmarkt betekenen dat
frisdrankfabrikanten hun slag kunnen slaan met dergelijke pro-
ducten. Er is ruimte voor aminozuurdranken. 

Losjes gebaseerd op Engelse tekst van PR-bureau Fallon Currie.
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