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Stoere drank voor kinderen mislukte jammerlijk

SNOR-EFFECT
WAS VAN KORTE DUUR
Uit het Oog
Waar zijn ze
gebleven?
In een serie
brengen we
merken die
lang
geleden
heel populair
waren en nu uit beeld lijken te
zijn verdwenen, weer even
voor het voetlicht. Denk aan
merken als Brio, Skol, Treets,
Exota, Tjolk, maar er zijn er
nog veel meer.
Dit keer: Snor, de frisdrank
waar je een snor van kreeg.

nor werd in juni 1979 geïntroduceerd. Het was bedoeld voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar die
sinas ‘te kinderachtig’ vonden,
terwijl hun ouders vonden dat ze
nog te klein waren voor een ‘volwassen’ frisdrank als cola. Unique selling point
was de stevige schuimkraag die na het uitschenken in het glas bleef staan. Op zich was
dat niet slecht bedacht. Kinderen willen graag
groot gevonden worden. Wat is er dan beter
om een frisdrank met een schuimkraag op de
markt te brengen, die doet denken aan bier.
Bijkomend voordeel was dat kinderen die Snor
dronken direct een schuimsnor kregen, die ook
even bleef staan. Niet alleen oogde het volwassen, het zorgde ook voor hilariteit onder
vrienden die een hap schuim namen. Niet zelden belandde het schuim van het lachen tot
boven op de neus.
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Fris met schuim erop. Dat smaakt snor. Met deze slogan voor
kinderfrisdrank met een schuimkraag pakte Heineken-dochter
Vrumona groots uit. Heel jeugdig Nederland moest aan de stoere
Shandy-variant. Toch mislukte Snor jammerlijk. Na nog geen jaar
werd het uit de handel genomen.

‘Met Snor borduurde Vrumona voort op het
eerdere succes van haar Royal Club Shandy uit
1976’, vertelt Peter Zwaal, frisdrankhistoricus
en conservator van het Nationaal likeur- en frisdrankenmuseum in Hilvarenbeek. Deze kanten-klare mixdrank, bestaande uit 0,5 procent
alcohol (bier) en de rest limonade gazeuse,
was zeer goed aangeslagen, zeker ook bij kinderen in de puberleeftijd.
De naam Snor was trouwens al bekend in
Nederland, als zelfmixdrankje van cola met
een scheutje bier. Andere populaire zelfmixdrankjes waar Snor duidelijk op inhaakte,
waren Sneeuwwitje (Seven-Up met bier) en
Spoetnik (Seven-Up of cassis, een schepje suiker en een scheutje koffiemelk). Deze mengsels
schuimen allemaal behoorlijk. Oké, het was
nog de tijd vóór de Mentos met cola (die zorgt
voor een spectaculair spuitende fontein), maar
kinderen waren toen wellicht al wat sneller tevreden.

was eveneens onbestemd (roodbruin, tussen
cola en cassis in). ‘Vrumona bottelde Snor alleen in glazen literflessen. Hierdoor werd het
alleen verkocht in het supermarktkanaal.’ Iets
wat overigens in die tijd niet ongebruikelijk
was. Het etiket was opvallend cartoonachtig in
blauw/oranje.

Snel ingezakt
Snor is niet lang op de markt geweest. Volgens Zwaal tussen juni 1979 en februari 1980.
Daarna stopt Vrumona met de verkoop. Dat is
opmerkelijk snel, zeker als gekeken wordt naar
het enorme reclamebudget dat ervoor was uitgetrokken. Snor is om meerdere redenen zeer
snel ten onder gegaan.
Zwaal stelt dat volgens Vrumona de belangrijkste reden was, dat het etiket en de reclamespotjes te kinderachtig waren voor een
product dat juist niet al te kinderachtig wilde

Miljoen gulden
Vrumona pakte de advertenties voor die
tijd behoorlijk groots aan. ‘Zo werd er in krap
acht maanden tijd bijna een miljoen gulden tegenaan gegooid’, aldus Zwaal. Voor die tijd een
enorm bedrag. ‘Het budget ging vrijwel helemaal op aan spotjes op tv en aan advertenties
in de jeugd- en jongerenbladen, als Donald
Duck, Pep, Sjors en Tina.’ Bij iedere fles zat ook
een sticker die kinderen op hun glas konden
plakken. In de reclame demonstreerden twee
tienjarige jongens, Bas Bleeker en Marcel
Kunst, het schuimhappen en de daaropvolgende snor (een…, twee…, snor). De twee werden gepresenteerd als ‘de jongste grappenmakers van Nederland’.
De frisdrank had een wat onbestemde
smaak (ijsthee-, rivella-, dr. Pepper- en colaachtig, al leek het ook op Shandy) en de kleur

Snor-etiket: Cartoonesk met zeepsopperig
schuim. Té kinderachtig of té chemisch?
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