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kent niet het nut van ‘een beetje 
vreemd’ voor Rivella, maar de 
fut was er de laatste jaren wel 
uit. “Deze campagne zette aan 
het eind te weinig aan tot proe-
ven. Ze liep eigenlijk te lang. Je 
moet blijven verfrissen.” De Jan-
zen en Dulfer-reclames sluiten beter 
aan bij de huidige tijdsgeest waarin ‘gewoon 
jezelf zijn’ het nieuwe mantra is. “Chantal 
Janzen is vrolijk en naturel: ze spreekt veel 
mensen aan”, zegt Hoekstra. Hetzelfde geldt 
voor Dulfer. Zij dient Rivella in de markt te 
zetten als een meer natuurlijke en ultieme 
dorstlesser die appelleert aan aspecten als 
‘lekker buiten’ en ‘frisse lucht’. Niet voor niets 
hangt Vrumona, die Rivella in licentie produ-
ceert voor het Zwitserse Rivella Internatio-
naal, aan de reclamecampagne een prijsvraag 
waarmee een trip naar de Wadden valt te 
winnen. 

Ondefinieerbare smaak
Rivella onderscheidt zich van de concurrentie 
door zijn ondefinieerbare smaak, vindt zelf-

rivella blauw met 5 kcal per 100  

milliliter is in nederland verreweg  

de populairste variant. 

in Zwitserland zijn best wat copycats gekomen 

en gegaan, zoals Mivella. Maar niemand kan de 

typische rivella-smaak evenaren. 

Het gouden geheim 
uit Zwitserland

in 1957 brachten de Friezen vanuit Zwitserland rivella 
naar nederland. Het koolzuurhoudende drankje met de 
“ondefinieerbare smaak” op basis van zuivel is sinds  
die tijd vanuit het noorden bezig aan een opmars. De 
gelikte reclamecampagne met de slogan ‘rivella, een 
beetje vreemd maar wel lekker’ zette het merk  
definitief op de kaart.

standig strategisch marketingadviseur Paul 
Moers. “Het merk onderscheidt zich signifi-
cant in de frisdrankenwereld waar alles op 
elkaar lijkt. Rivella gaat zijn eigen weg en ook 
de commercials zijn afwijkend”, vindt hij. De 
afwijkende en ondefinieerbare smaak, plus 
het feit dat Rivella fris en dorstlessend is, zal 
ook de werknemer van de Coöperatieve 
Condensfabriek Friesland zijn opgevallen 
toen hij in de jaren vijftig vakantie vierde in 
Zwitserland. Hij besprak zijn ontdekking 
thuis in Friesland. Al snel verwierf de Coöpe-

Na een zware nacht van optredens, ploft  
Candy Dulfer neer op het strand. Ze gooit 
een balletje met de hond. Daarna pakt ze 
haar saxofoon en geniet in de frisse zeelucht 
van een glas Rivella. De commercial eindigt 
met de tekst: ‘Naturel is wel zo lekker’.  
Saxofoniste Dulfer volgt de populaire Chantal 
Janzen op die in eenzelfde soort commercial 
optrad (2010).

Een beetje vreemd
De ietwat brave reclames met Janzen en Dul-
fer staan in schril contrast met rebelse com-
mercials uit 1990-2004. Wie kent immers niet 
de slogan: ‘Rivella, een beetje vreemd maar 
wel lekker.’ Mannen stapten in deze reclames 
met hun opblaaspop zonder enige gêne het 
café binnen om hun favoriete frisdrank te 
bestellen. Deze campagne herintroduceren 
zit er niet meer in, benadrukt Hessel Hoek-
stra, Rivella’s senior brandmanager. Hij ont-

DeZe serie gaat over proDuCten Die 
beweZen suCCesvol en innovatieF Zijn. 
wat is Hun geHeiM? DitMaal rivella  
van vruMona.

‘Maar drie mensen kennen Rivella’s recept’
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oude nederlandse 

reclame  voor rivella 

light.

ratieve Condensfabriek Friesland (CCF) in 
het Friese Wolvega de licentie om Rivella in 
Nederland te produceren. Vijf jaar na de  
ontwikkeling van de drank door de Zwitser 
Robert Barth werd Rivella rood, bekend  
als de gewone variant met suiker, in 1957 
geïntroduceerd in Nederland. 

Afwijkend Nederland
Eén jaar later werd die versie opgevolgd door 
Rivella light die is gezoet met zoetstoffen. Het 
was de eerste suikervrije frisdrank op de 
Europese markt. Deze Rivella met blauw eti-
ket groeide uit tot de publiekslieveling, wat 
ten koste ging van de normale variant (met 
rood etiket) met suiker die Vrumona rond 
2009 definitief van de Nederlandse markt 
haalde. Om die reden verdween zo’n twee 
jaar geleden ook de aanduiding ‘light’ van het 
etiket. Er was immers geen ‘normale’ rode 
Rivella meer verkrijgbaar. Nederland onder-
scheidt zich hiermee van de andere Europese 
landen waar de frisdrank nog wel op de 
markt is. Daar is Rivella rood verreweg het 
populairst. 
Nederland is ook anders als het gaat om het 
percentage melkserum (wei) in het product. 
In alle markten (Duitsland, Oostenrijk, Zwit-
serland, België, Luxemburg en Frankrijk) 
bedraagt dit percentage 35%, maar in Neder-
land 26%. “Hierdoor drinkt de Nederlandse 
Rivella makkelijker weg, is hij toegankelijker”, 
legt Sascha Wijsman, Technological innovati-
on manager bij Vrumona, uit. Hoe dat zo is 
gekomen, weten ze bij Vrumona niet. Wel is 
bekend dat de hoeveelheid melkserum in 
Nederland altijd al 26% bedroeg. Ook wijkt 
het etiket van de blauwe ‘Nederlandse’ Rivella 
sinds 2010 volledig af van de rest. Hoekstra: 
“Er zit geen band wit boven het label. Zonder 
dat wit kan het logo groter en is de fles beter 
zichtbaar in het schap.”

Geheim recept
Iets waar zelfs de Nederlanders niet aan kun-
nen tornen is het geheime recept van Rivella. 
Drie mensen binnen het bedrijf zijn uit hoof-

de van hun functie hiervan op de hoogte. 
Zelfs de directeur van Rivella Internationaal 
kent de samenstelling niet. “Het recept ligt 
veilig opgeborgen in een Zwitserse kluis”, 
zegt Hoekstra. Rivella voert het recept (melk-
serum en het vruchten- en plantenextract) 
aan in een compound. In de siroophal van 
Vrumona in Bunnik worden de andere 
grondstoffen toegevoegd.
Voor menig bedrijf zal het een uitdaging zijn 
het geheime Zwitserse recept van het goud-
kleurige drankje te kraken. Dat is in Zwitser-
land al menigmaal zonder succes gepro-
beerd. Hoekstra: “Daar zijn best wat copycats 
gekomen en gegaan. Zo was er één met de 
naam Mivella. Maar niemand kan de echte 
Rivella-smaak evenaren. Ze verdwijnen dan 
ook weer snel van de markt.” In Nederland is 
het volume niet groot genoeg om ook een 
poging te wagen Rivella te kopiëren. Ter ver-
gelijking: Rivella heeft in de supermarkt in 
Nederland een marktaandeel van rond de 1% 
en in Zwitserland, waar het dé nationale 
drank is, 15%. De frisdrank kan daar wedij-
veren met Coca-Cola. “Als Rivella zo groot 
was als het colasegment, dan hadden partijen 
het vast wel geprobeerd. Maar in de huidige 
situatie ga je in Nederland hier nooit geld 

mee verdienen”, aldus Hoekstra.
De volumes groeien sinds de introductie van 
Rivella in Nederland wel gestaag door. De 
afgelopen twee jaar met gemiddeld zo’n 10% 
in de supermarkten. 

Mannelijke doelgroep aanspreken
Moers vraagt zich af of Rivella niet typisch 
zo’n drank is die je heerlijk vindt of juist 
helemaal niet. Hoekstra reageert:“Dat is ook 
deels de perceptie van het merk. Maar als 
hij bedoelt dat Rivella een uniek smaakpro-
fiel heeft waar je een uitgesproken mening 
over kunt hebben, dan klopt dat wel.”
Dulfer zal dit jaar Rivella blijven aanprijzen. 
De marketingplannen voor 2014 zijn in ont-
wikkeling. Mogelijk is een reclame met een 
mannelijke hoofdrolspeler een idee om ook 
die doelgroep aan te spreken. Nu lijkt Rivel-
la zich vooral op de bewust levende vrouw 
te richten. Hoekstra lacht. Dat heeft hij 
vaker gehoord. “De vrouwen bij Vrumona 
hebben al een rijtje mannelijke kandidaten 
aangedragen. Dan moeten de mannen zich 
ook beter kunnen vereenzelvigen met het 
merk.”

• Maurice de Jong •


