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de smaak, zoals die toen werd
ervaren, beschreven als ‘onbestemd’ maar ook als ‘uitgesproken vies’. Als de smaak na
een keer proberen tegenviel,
volgden dus vrijwel geen vervolgverkopen meer.

Meisje met snor
Er zijn ook diepere redenen
aan te dragen. Zo was volgens
Zwaal de reclamecampagne
voor Snor niet goed doordacht.
Er werd namelijk ook voor de
frisdrank geadverteerd in meisjesweekblad Tina.
‘Marketeers waren in die
tijd nog uitsluitend mannen. Ik
denk dat zij zich onvoldoende
in de belevingswereld van
meisjes hebben ver- plaatst.
Want welk meisje wil er nu in
hemelsnaam een snor hebben?
Snor was waarschijnlijk toch
vooral een product dat uitsluitend jongens aansprak.’ Al
meldt een vrouw op internet
dat zij het juist wel wat vond
hebben om als meisje een snor
te hebben die afkomstig was
van de frisdrank.

Zeepsopperig
Zwaal draagt ook zelf redenen aan die zorgden voor de
ondergang van het merk. ‘Ik
heb Snor als 17-jarige zelf ge-

proefd, ik viel weliswaar buiten de doelgroep
maar mijn jongere broer en zusje vielen daarbinnen. In de eerst plaats zag het product er na
het uitschenken een beetje zeepsop-achtig uit.
Ook de schuimvlokken op het etiket deden
zeepsopperig aan.’
De historicus vermoedt verder dat het
schuim zelf afkomstig was van een aan de frisdrank toegevoegd schuimmiddel. ‘Ik vraag me
af of dat ook warenwettelijk was toegestaan. Ik
meen namelijk te weten dat schuimmiddelen
niet behoorden tot de toegestane additieven.’
Feit is dat ook moeders hier argwanend over
waren. Dat moet wel chemisch zijn, was vaak
de gedachte.
Op internet zijn er trouwens mensen die
melden dat het merk moest stoppen omdat er
echt zeep in zat. Dit zijn waarschijnlijk fabeltjes.
Bij Vrumona zelf was er overigens niemand
meer uit de Snor-tijd die nog over de frisdrank
kon vertellen.

Wijze les
Fabrikanten en marketeers zullen met Snor
in elk geval een wijze les geleerd hebben. Nadenken over de doelgroep is daarbij het belangrijkste. Maar bovendien dat niet alleen
naar leuke gimmicks (schuim) gezocht moet
worden, maar dat smaak voor consumenten
toch een van de belangrijkste argumenten is
om producten al dan niet te blijven kopen.
Snor haalde, hoe leuk bedacht ook, op alle
fronten een onvoldoende. Goed dat Vrumona
daar relatief snel achter kwam. n
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Een Snor-advertentie uit 1979.
overkomen. Volgens hem zit daar een kern van
waarheid in. Het is een beetje hinken op twee
gedachten. Kinderen aanspreken maar toch
ook weer niet. Op diverse forums op internet
geven meerdere mensen trouwens aan dat zij
als kind die Bas en Marcel maar stom vonden.
Missie mislukt dus.

Plakkerig smoelwerk
Zwaal meldt verder dat reclamevakblad
Ariadne als reden aanvoert, dat Snor alleen in
literflessen werd verkocht. ‘Moeders moesten
die dus in de supermarkt kopen. En een product waar hun kinderen een plakkerig smoelwerk van kregen, kon nou niet bepaald op de
sympathie van Nederlandse moeders rekenen.
Ik denk dat dat ook wel klopt.’ Ook denkt hij dat
veel moeders zullen zijn teruggeschrokken van
de prijs van een literfles Snor. ‘Die lag toch beduidend boven die van sinas en cola.’
Bovendien was een snor als geintje even
leuk, maar ging dat de jeugd toch snel vervelen. Zeker als de smaak ook nog tegenviel. Op
internetforums rond jeugdsentimenten wordt

Detail van een retro-reclame van de Rabobank uit november 2008. Snor heeft, in de korte
tijd dat het op de markt was, toch veel indruk achtergelaten.
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