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HOOFDSTUK 1 
 
 

De bierbrouwerij in Maarheeze (1797-1917) 
 
 
Het begon met bier 
 
Toen Willem van Hooff op zaterdag 5 augustus 1797 de eerste steen in het gebouw van de 
bierbrouwerij aan de Vogelsberg in Maarheeze legde, zal hij niet beseft hebben dat zijn dorps-
brouwerij in twee eeuwen tijd zou uitgroeien tot een internationaal opererend frisdran-
kproductiebedrijf. Het was de roerige Bataafs-Franse Tijd (1795-1813), overgangsperiode van de 
Republiek der Verenigde Nederlanden naar het Koninkrijk der Nederlanden. De komst van de 
Fransen in 1794, die het einde van de periode van de Republiek inleidde toen Staats-Brabant 
geen eigen bestuur kende maar vanuit Den Haag bestuurd werd, werd ook in Maarheeze met 
vreugde begroet. Het kleine dorpje op het Zuidoostbrabantse platteland telde indertijd ruim 650 
inwoners. Samen met Budel, Gastel en Soerendonk vormde Maarheeze de Baronie van Cranen-
donck, een bezit van de Oranjes. Zoals in veel plaatsen werd ook in Maarheeze een vrijheids-
boom geplant en feest gevierd wegens de komst van de revolutionaire Bataafs-Franse legers. 
Daarbij vloeide ook het nodige gerstenat, het bier was immers bij gebrek aan goed drinkwater al 
eeuwenlang volksdrank nummer één. In 1796, het jaar waarin Brabant als uitvloeisel van de 
omwenteling een zelfstandig gewestelijk bestuur kreeg, betaalde het dorpsbestuur van Maarheeze 
dan ook vergoedingen wegens leveranties van "bier en geneever als de vrijheidsboom geplant 
wierd". In dit verband komen we de naam Van Hooff overigens nog niet tegen. Wel ontving de 
weduwe van Jan van Hooff, Odilia Evers, 57 gulden "in voldoeninge van de ordinaire [= 
gewone] verteeringe ten haaren huyse gedaan over den jaare 1796". 
  
Reeds ver vóór 1796 waren er in Maarheeze enkele dorpsbrouwerijen gevestigd. Een overzicht 
uit 1696 leert dat er in Maarheeze vijf en in het nabijgelegen Soerendonk drie brouwketels 
aanwezig waren. Geen van deze brouwketels zou echter in bruikbare staat verkeren. Bijna 
honderd jaar later, in 1794, kende Maarheeze drie brouwerijen, waarvan er slechts één in gebruik 
was. De inwoners van Maarheeze zullen hoe dan ook niets aan drank te kort gekomen zijn want 
er waren maar liefst twaalf tappers en herbergiers en drie jeneverschenkers. Naar alle waarschijn-
lijkheid was de reeds genoemde weduwe van Jan van Hooff zo'n caféhoudster en bewoonde zij 
en haar kinderen het gebouw dat al aan het begin van de negentiende eeuw voorkomt onder de 
naam Hof van Holland. Dit pand, gelegen op de belangrijke kruising van de grote noord-zuid 
verbindingswegen naar Weert en Eindhoven met de weg naar de kerk en de kern van Maarheeze, 
werd in 1842 omschreven als "Eene sterke, weldoortimmerde en tot alle neringen extra goed en 
voordeelig gelegene huizinge, genaamd het Hof van Holland, waarin sedert onheugelijke jaren 
de tapperij, logement en winkel met succes is uitgeoefend en nog wordt voortgezet". Jan van 
Hooff woonde hier met zijn vrouw Odilia Evers, met wie hij in 1759 was gehuwd. Het echtpaar 
kreeg zeven kinderen, waarvan er vier op jonge leeftijd overleden. Jan van Hooff was, evenals 
één van zijn zonen en een kleinzoon, actief in het dorpsbestuur. Dit en ook het feit dat beide 
laatstgenoemden het tot burgemeester van Maarheeze schopten, wijst er op dat we te doen 
hebben met een vrij aanzienlijke familie in de landbouwgemeenschap die Maarheeze toen was. 
In 1786 verwisselde vader Jan van Hooff het tijdelijke met het eeuwige, zijn weduwe 
achterlatend met drie zonen: Everard (19), Jan (15) en Willem van Hooff (12). 
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Een dorpsbrouwerij als erfenis 
 
Laatstgenoemde zal vooral vanuit de herberg van zijn ouders bekend zijn geweest met het vak 
van bierbrouwen, hoewel niet duidelijk is waar hij dit precies geleerd heeft. Maarheeze bezat 
zoals gezegd aan het einde van de achttiende eeuw drie brouwerijtjes. Eén hiervan lag nota bene 
schuin tegenover het café van Van Hooff aan de toen zogeheten Kruisstraat. De directe aanloop 
tot de bierbrouwactiviteiten van Willem van Hooff moeten we vermoedelijk zoeken in het 
revolutionaire jaar 1795. In dat jaar erfde zijn moeder Odilia van Hooff-Evers uit een 
nalatenschap naast andere onroerende goederen ook "de derde part in een huys, hoff en 
aengelagh met brouwerye en stallinge groot vier vatsaet". Bij dezelfde akte erfde Hiacintus 
("Jentis") van Lil ook een huis, brouwerij en tuin, gelegen aan de Kruisstraat. Beide brouwerijen 
waren afkomstig uit de nalatenschap van de het jaar daarvoor (1794) overleden weduwe van 
Hendrik Debben. Het is aardig te weten dat de naam Debben ook reeds voorkomt onder de 
bezitters van brouwketels in 1696. De beschrijving van de ligging van beide brouwerijen en de 
gegevens van latere datum kunnen slechts tot de conclusie leiden dat de families Van Hooff en 
Van Lil in 1795 elk een reeds bestaande brouwerij erfden, respectievelijk gelegen aan de 
Vogelsberg en de Kruisstraat. 
 
Willem van Hooff, de nieuwe brouwer aan de Vogelsberg  
 
Terwijl zijn broer Everard koperslager werd en Jan als tapper/herbergier in het ouderlijk huis 
(later ook schepen, maire en burgemeester) werkzaam was, ging Willem van Hooff een 
zelfstandig bestaan opbouwen als brouwer in de oude brouwerij aan de Vogelsberg. Het deel van 
de brouwerij dat door zijn moeder in 1795 was geërfd, was getaxeerd op een bedrag van 155 
gulden. De waarde van het complex aan de Kruisstraat, dat in 1795 door Van Lil was geëerfd, 
werd geschat op 900 gulden. De omvang van het complex aan de Kruisstraat was daarentegen 
slechts een kwart van dat aan de Vogelsberg. Eén en ander zou kunnen betekenen dat laatstge-
noemd complex in een veel mindere staat verkeerde. Als deze hypothese juist is, zal de jonge 
Willem zich de nodige investeringen hebben moeten getroosten om zijn bedrijf goed van start te 
kunnen laten gaan. Mogelijk heeft hij het pand waarin zijn brouwerij gevestigd was ingrijpend 
herbouwd of verbouwd en metselde hij daarom, op zaterdag 5 augustus van het jaar 1797, een 
steen in de gevel met de tekst "V/VIII/1797 heeft W. v. Hooff den I. Steen geleid". Al mag er ter 
plaatse dan eerder bier gebrouwen zijn, voor de jonge Van Hooff markeerde die steen het begin 
van een nieuwe levensfase, van een eigen bestaan. Een jaar later, op 4 november 1798, trouwde 
hij in Soerendonk met de uit die plaats afkomstige Helena Verhoeven. Het echtpaar kreeg zes 
kinderen: Jan, Hendrik, Maria Anna, Petrus Franciscus, Wilhelmus en Everardus. Van Hooff 
combineerde zijn werk als brouwer met dat van landbouwer. Net als de andere brouwer van 
Maarheeze, Hyacintus van Lil, stond hij in 1815 bovendien te boek als "klein-tapper".  
 
Van beide dorpsbrouwerijen is overigens weinig bekend. Kadastrale gegevens uit circa 1830 
leveren slechts een vaagomlijnd beeld op van de biernijverheid in Maarheeze. De brouwerij van 
Willem van Hooff aan de Vogelsberg bevond zich in een klein en goed onderhouden gebouw 
met een brouwketel, een kuip en een koelkuip. In het jaar 1829 waren in deze brouwerij 204 
vaten bruin bier gebrouwen. De brouwerij van de inmiddels overleden Hyacintus van Lil aan de 
Kruisstraat was toen al enige jaren buiten werking en verkeerde in slechte staat. Deze brouwerij 
bestond uit een klein afzonderlijk gebouw en bevatte een ketel en een roerkuip. De brouwerij aan 
de Kruisstraat zou niet meer in bedrijf genomen worden, zodat Willem van Hooff vanaf deze tijd 
de enige brouwerij van Maarheeze runde. Erg lang kon Willem overigens niet van zijn 
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monopoliepositie genieten. Nadat in 1835 zijn vrouw Helena Verhoeven was overleden, stierf de 
eerste-steenlegger van het bedrijf op 26 augustus 1836 op 63-jarige leeftijd.  
 
Jan van Hooff en Catharina Thijs(sen) 
 
Willem van Hooff kreeg in zijn oudste zoon Jan een opvolger. Ongetwijfeld al vanaf jonge 
leeftijd in de brouwerij van zijn vader werkzaam, kwam hij na diens dood aan het hoofd van het 
bedrijf te staan. Jan van Hooff was toen net 37 jaar oud. In januari 1840 huwde Jan van Hooff 
met de negen jaar jongere Catharina Thijs(sen), afkomstig uit Helmond. Van de bierproductie uit 
de periode van Jan van Hooff zijn enige gegevens bekend uit de kohieren van het patentrecht, 
een soort belasting: 
 

jaar   aantal vaten 
 
1838-1839  193 
1839-1840  <250 
1840-1841  137 
1842   <160 
1843-1844  <160 
1844-1845  168 

 
Uit dezelfde bron blijkt tevens dat Jan van Hooff de nevenfuncties van tapper, logementhouder 
(met slechts één kamer) en voerman uitoefende. Zijn bierbrouwerij was, hoewel nog niet 
machinaal aangedreven, de enige fabrieksmatige nijverheid in het agrarische Maarheeze. In een 
"Staat der fabrijken, trafijken en bedrijven" per 1 januari 1848 in de gemeente Maarheeze treffen 
we verder slechts aan: 2 broodbakkers, 2 grofsmeden, 2 kleermakers, 1 klompenmaker, 1 kuiper, 
2 linnenwevers, 1 metselaar, 2 schoenmakers, 2 strodekkers, 1 waskaarsmaker en 6 timmerman-
nen waarvan 1 tevens wagenmaker. Het huwelijk van Jan van Hooff en Catharina Thijssen bleef 
kinderloos en toen de brouwer in 1848 reeds op 48-jarige leeftijd overleed, nam zijn kranige 
weduwe aanvankelijk alleen de taak als bierbrouwster waar. Ook was zij houdster van een 
buitenbeugelbaan, waarop het in die dagen populaire beugelspel (met bal, plankje en beugel) kon 
worden beoefend. In 1849 woonde Catharina van Hooff-Thijssen als hoofdbewoonster op het 
adres Vogelsberg 66, naast een zevenjarige scholier, een knecht, een meid en een inwonende 
rijksambtenaar.  
 
Peter Johannes Koekhofs en Catharina Thijs(sen)  
 
Lang bleef de weduwe Van Hooff echter niet alleen. In het bedrijf zal letterlijk en figuurlijk 
mankracht nodig zijn geweest en ook was er nog geen natuurlijke opvolger om de brouwerij 
voort te zetten. In 1850 hertrouwde Catharina Thijs (zoals ze in de huwelijksakte werd genoemd) 
met de uit het naburige Budel afkomstige landbouwer Peter Johannes Koekhofs. Terwijl Catha-
rina reeds 42 was, bracht zij in september 1852 een gezond meisje ter wereld, dat als Johana 
Magrieta in het register van de burgerlijke stand werd ingeschreven. Vader Koekhofs werd bij 
die gelegenheid brouwer genoemd. Ook onder Koekhofs' bewind werden in het bedrijf aan de 
Vogelsberg jaarlijks niet meer dan 250 vaten bier gebrouwen. We moeten ons voorstellen dat 
deze vooral aan de café's in Maarheeze en direkte omgeving werden geleverd. Vrijwel ieder dorp 
in Brabant kende toen nog een eigen bierbrouwerij waar enkel voor de lokale markt werd 
geproduceerd. En net als vele van zijn collega's ontplooide ook de Maarheezer brouwer 
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Koekhofs de nodige nevenactiviteiten. Land- en akkerbouwwerkzaamheden zullen daar zeker toe 
behoord hebben. Vanaf de jaren 1858-1859 was hij tevens werkzaam als voerman, ook wel 
"karman" of "karreman" genoemd. Waarschijnlijk deed de kar (of deden de karren) die 
Koekhofs voor het transport van zijn biervaten gebruikte, ook dienst als vervoermiddel van 
andersoortige goederen in opdracht van derden. In de jaren tachtig stond Koekhofs tenslotte nog 
als "rijtuigverhuurder" te boek. De vermeldingen in de gemeenteverslagen van 1859 en 1862 
over de toestand van de brouwerij, doen vermoeden dat Koekhofs ook van zijn hoofdberoep veel 
werk maakte. Werd de toestand van de brouwerij in 1859 nog gekwalificeerd als "middelmatig", 
in 1862 werd zij omschreven als "byzonder goed". De Maarheezer brouwer lijkt verbeteringen en 
innovaties derhalve niet uit de weg te zijn gegaan. Zijn landbouwachtergrond kwam hem daarbij 
soms van pas. Zo publiceerde de Meierijsche Courant in 1869 een, wellicht iets te hoogdravend, 
artikel over hem: "Maarheeze, 23 september. Sedert twee jaren heeft de bierbrouwer P.J. 
Koekhofs alhier een begin gemaakt met het kweken van hop, met dat gunstig gevolg dat zijnen, 
dit jaar gewonnen hop, kan concureeren met alle welke dit jaar in Nederland gewonnen is; geen 
wonder dat meer ingezetenen van plan zijn dit voorbeeld te volgen." 
 
De dorpsbrouwerij aan de Vogelsberg floreerde in de periode Koekhofs. In 1871 had de brouwer 
twee arbeiders in dienst, die per week ƒ 5,50 verdienden. Twee jaar later waren er vier 
werknemers. Dit aantal zou zich op twee stabiliseren in de jaren tachtig van de negentiende 
eeuw. Koekhofs had in de jaren zestig en zeventig enige tijd leerlingen in dienst om het 
brouwersvak te leren. In dit verband dook in het bevolkingsregister van Maarheeze voor het eerst 
ook de naam Winters op, een naam die in het vervolg van de geschiedenis van het bedrijf een 
belangrijke rol zou gaan spelen. 
 
Peter Johannes Koekhofs en Joannes Winters 
 
 
In de jaren zeventig draaide de brouwerij van Koekhofs in Maarheeze naar het zich laat aanzien 
op volle toeren. Het werd echter tijd om in de opvolging te voorzien. De brouwer zelf, Peter 
Johannes, was tegen de vijftig en zijn vrouw reeds over de zestig jaar oud. Hun enige dochter Jo-
han(n)a, meestal Han genoemd, was inmiddels de kinderschoenen ontgroeid. Zij kon gaan uitzien 
naar een geschikte echtgenoot en opvolger in het bedrijf. In oktober 1873 huwde Han Koekhofs, 
21 jaar oud, met Joannes (Jan) Winters, een 25-jarige brouwerszoon uit Sint-Huibrechtslille, net 
over de grens in België gelegen. Als zoon van een vakgenoot was hij de aangewezen man voor 
de enige dochter van de Maarheezer brouwer. Zo vestigde Jan Winters zich in 1873 in 
Maarheeze bij zijn vrouw en schoonouders in het woonhuis bij de brouwerij. Hier werd een 
solide basis gelegd voor de toekomst, want het echtpaar Winters-Koekhofs kreeg maar liefst 
dertien kinderen: zeven dochters en zes zonen. De eerste zoon werd in 1884 geboren, nadat er 
reeds zes dochters waren voorgegaan. In december 1883 overleed op 74-jarige leeftijd Catharina 
Koekhofs-Thijssen, de vrouw die door haar inzet en huwelijken het voortbestaan van de 
brouwerij aan de Vogelsberg had verzekerd. Haar man, Peter Johannes Koekhofs (61) en diens 
schoonzoon, Jan Winters (35), zetten het werk hier voort. Naast het brouwen van bier zette 
Koekhofs in 1880 ook een mouterij op, om gerst te kiemen. Was dit aanvankelijk officieel "voor 
eigen gerief", vanaf 1881 leverde Koekhofs ook mout aan andere Brabantse brouwers. 
Briefhoofden van het bedrijf spreken vanaf die tijd dan ook over "Bierbrouwerij en Mouterij De 
Vogelsberg van P.J. Koekhofs & J. Winters". Vanaf het midden van de jaren tachtig was er ook 
een café in het pand aanwezig en was de brouwer tevens slijter en binnenlands koopman in 't 
klein. Over het grote aantal drankgelegenheden in Maarheeze gaat een bericht in de regionale 
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krant Peel- en Kempenbode van 30 mei 1894: "Maarheeze. Nog een paar dagen, en onze 
gemeente mag zich verheugen in 't bezit te zijn van 16, zegge zestien, herbergen en bierhuizen. 
En als nu de geachte lezer weet, dat deze gemeente slechts 570 zielen telt, dan kan een 
schoolknaap wel uitrekenen, dat dit juist één dranklokaal zou zijn voor elke 35 inwoners, als er 
in 't geheel 10 zielen minder waren. Waar moet dat heen?" 
 
Zaterdag 21 maart 1896 had een rampdag kunnen worden voor de brouwerij. In de voormiddag 
brak er brand uit in de schuur en stallen van brouwer Koekhofs. Het vee kon op tijd gered wor-
den, maar een aanzienlijke hoeveelheid ongedorste granen, hooi en stro alsmede enige landbouw- 
en melkgereedschappen gingen in de vlammen op. "Verwonderlijk is het, dat, toen de brand 
reeds geruimen tijd gewoed had, nog twee vette varkens gezond en wel het vernielend element 
ontvluchtten", aldus het verslag in de Meierijsche Courant van 25 maart 1896. De stal en schuur 
brandden geheel af. Aan het woonhuis, dat door een stenen gevel van de schuur en stallen was 
gescheiden, ontstond enkel enige rook- en waterschade. Ook de bedrijfsgebouwen - brouwerij en 
mouterij - bleven gelukkig gespaard dankzij de gunstige windrichting. De schade van de brand, 
groot ƒ 1.800, werd door de verzekering gedekt. De afgebrande stal en schuur werden op 
dezelfde plaats herbouwd, terwijl tegelijkertijd het dak van het woonhuisgedeelte werd 
vervangen door een zogenaamde mansarde- of Franse kap. In deze vorm bestaat dit pand nu nog 
steeds, terwijl in de zijgevel van het woonhuis de oude dakvorm met schuine dakvlakken nog 
zichtbaar is. 
 
Brouwer Jan Winters was, evenals één van zijn voorgangers en opvolgers, actief in de lokale 
politiek. Aanvankelijk vanaf 1892 gemeenteraadslid, werd hij twee jaar later tot wethouder van 
Maarheeze benoemd, een functie die hij tot aan zijn dood zou bekleden. Hij gold tegen het einde 
van de vorige eeuw als hoofdbewoner van het brouwerijwoonhuis, terwijl de bejaarde brouwer 
Koekhofs bij het gezin Winters bleef inwonen. De oudste zoon van Jan Winters, naar zijn 
grootvader Peter Johannes (Piet) genoemd, was inmiddels ook werkzaam in de brouwerij. 
Grootvader P.J. Koekhofs overleed in november 1901 op 79-jarige leeftijd. Zijn naam bleef 
echter ook nadien verbonden aan het bedrijf, dat zichzelf blijkens briefhoofden uit het begin van 
deze eeuw afficheerde als "Bierbrouwerij De Vogelsberg J. Winters-Koekhofs". 
 
De teloorgang van brouwerij De Vogelsberg 
 
Brouwer Jan Winters, inmiddels de vijftig gepasseerd, en zijn zonen, met name de oudsten Piet 
en Huub, werkten in de eerste jaren na de eeuwwisseling in de brouwerij. Het enige nog bekende 
verkoopboek van de brouwerij dateert uit deze jaren, meer bepaald de periode 1903-1906. Hierin 
staan de namen van alle afnemers van het bier van Winters. Naast de namen van de diverse 
caféhouders van Maarheeze komen er personen in voor uit plaatsen in de direkte omgeving van 
Maarheeze, zoals Soerendonk, Budel, Weert, Heeze en Leende. Tot de klantenkring van Winters 
behoorden onder andere de pastoors van Soerendonk en Maarheeze, de zusters van Budel, een 
onderwijsinstelling ("collegie") te Weert en de beide gilden (St. Joris en St. Barbara) van Maar-
heeze. Schuttersgilden waar de Maarheezer brouwers zich wel eens tot koning schoten, getuige 
de nog bewaarde zilveren schilden. Winters' afnemers hadden blijkens het genoemde 
verkoopboek de keuze uit twee soorten bovengistend bier: gewoon (bruin) bier en oud bruin. In 
dit beperkte productaanbod kwam voor zover bekend nadien geen verandering. Ook voor het 
overige valt er wat betreft Bierbrouwerij De Vogelsberg weinig nieuws te vermelden. De enige 
belangwekkende wijziging die is opgetekend betreft de inzet van paardenkracht in plaats van 
waterkracht (1908). En zo kabbelden de zaken voort totdat brouwer Jan Winters op 22 maart 
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1912 overleed. 
 
Nu stond weduwe Han Winters-Koekhofs voor de taak de brouwerij met haar zonen overeind te 
houden. Dat bleek niet eenvoudig. De oudste zonen van de brouwer, Piet en Huub, misten de 
juiste instelling om het bedrijf op een goede manier voort te zetten. De kwaliteit van het bruine 
Maarheezer hopbier ging achteruit en in de jaren na de dood van vader Jan Winters rolden er 
bovendien nogal wat vaatjes bier voor persoonlijk gebruik... Na zijn huwelijk vestigde Piet zich 
in Liessel, terwijl Huub Winters naar Weert verhuisde. Derde zoon Everard Winters, door zijn 
ouders aanvankelijk voorbestemd om priester te worden, trad in 1906 in dienst van een zui-
velfabriek in het Noord-Limburgse Ottersum. Vervolgens bracht hij het tot directeur van een zui-
velfabriek in het Midden-Limburgse Roggel. Volgens overlevering werd Everard bij het 
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog (1914) onder de wapenen geroepen. In deze periode 
zouden de brouwactiviteiten in Maarheeze zijn gestaakt en werden de brouwketels verkocht. 
Bekend is dat veel kleine dorpsbrouwerijen ten gevolge van grondstoffenschaarste tijdens de oor-
logsjaren het hoofd niet langer boven water konden houden. Of dit ook voor Bierbrouwerij De 
Vogelsberg gold, is niet bekend maar zoals gezegd ging het na de dood van vader Winters reeds 
bergafwaarts met het bedrijf. Nadat Everard zijn dienstplicht had vervuld, zou moeder Winters-
Koekhofs haar zoon naar Maarheeze hebben teruggeroepen om het kwijnende familiebedrijf 
nieuw leven in te blazen. De bierbrouwerij werd echter niet opnieuw opgestart. In plaats daarvan 
ging Everard - overigens net als zijn broer Huub in Weert - ondergistend bier verkopen dat 
afkomstig was van een grote Amsterdamse brouwerij. In 1917 werd hieraan middels advertenties 
in de kranten ruchtbaarheid gegeven. In het volgende hoofdstuk komen we hier nog op terug. In 
datzelfde jaar begon Everard in Maarheeze een groentendrogerij, doch van deze bedrijfsactiviteit 
werd na 1918 niets meer vernomen. In laatstgenoemd jaar vroeg Everard toestemming aan de 
gemeente Maarheeze voor de oprichting van een likeurenfabriek, toestemming die in april 1918 
werd verkregen. In een nieuwjaarswens van januari 1919 omschreef Everard Winters zijn bedrijf 
echter als "bierbrouwerij en mineraalwaterfabriek". Briefhoofden en advertenties van iets later 
datum spreken van "bierbottelarij en limonadefabriek". En hier staan we aan de basis van de nu 
nog bestaande frisdrankenindustrie. Ten laatste en vermoedelijk in 1918 begon Everard dus met 
een nieuw bedrijfje: een limonadefabriek. 1918 was ook het jaar waarin Everard Winters in het 
huwelijksbootje stapte met Helena (Hélène) Theunissen uit het Limburgse Ool-Herten. Uit dit 
huwelijk werden als oudste kinderen de zonen Jan (1919) en Rob (1920) geboren. 
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HOOFDSTUK 2 
 
 

De limonadefabriek aan De Vogelsberg (1918-1957) 
 
 
Limonadefabriek en bierbottelende drankengroothandel 
 
Wat moeten we ons nu precies voorstellen bij de limonadefabriek die Everard Winters in 1918 
begon? Beslist niet al te veel. De meeste limonadefabrieken (in die tijd sprak men nog van 
mineraalwater-fabrieken) behoorden tot de zogenaamde industriële middenstand. De veelal 
merkloze limonadegazeuses die in deze bedrijfjes werden vervaardigd waren bestemd voor een 
lokale of hooguit regionale afzetmarkt. Uit een adresboek blijkt dat Nederland in 1913 minstens 
744 limonadefabrieken en -fabriekjes telde.1 Aangezien de consumptie van limonadegazeuses 
zeer seizoengevoelig was (de maanden juni, juli en augustus waren doorgaans goed voor 50% 
van de jaaromzet) oefenden de meeste limonade-fabrikanten één of meer nevenberoepen uit 
waarmee ook buiten het seizoen een inkomen kon worden verworven. Voor velen was de 
productie en verkoop van limonadegazeuses zelfs niet het hoofdberoep omdat met andere 
activiteiten aanzienlijk meer geld werd verdiend. Dat gold ook voor Everard Winters. Net als 
veel andere limonadefabrikanten maakte hij zijn hoofdberoep van de groothandel in bier. Hiertoe 
sloot hij waarschijnlijk reeds in 1917 een overeenkomst met één van 's lands grootste brouwerij-
en: N.V. Bierbrouwerij en Azijnmakerij De Gekroonde Valk v/h Van Vollenhoven & Co. (later 
omgedoopt in Van Vollenhoven's Bierbrouwerij N.V.) te Amsterdam. Aangezien Everard 
afkomstig was uit een brouwersfamilie en dus bekend was met het bottelen van bier en het 
reinigen van flessen, zal het hem waarschijnlijk weinig moeite hebben gekost dit bieragentschap 
te verwerven, temeer daar hij een vanzelfsprekende entree had bij de café's en horecazaken in 
Maarheeze en omgeving. Het Van Vollenhoven-agentschap van Everard strekte zich uit tot de 
gemeenten Maarheeze, Heeze, Leende, Sterksel, Soerendonk, Budel en Valkenswaard. 
 
Het Van Vollenhoven-bier arriveerde per trein in Maarheeze (het station Maarheeze aan de 
spoorlijn Eindhoven-Weert was in 1913 in gebruik genomen), waarna Everard Winters of één 
van zijn knechten de fusten met paard en wagen van het station naar De Vogelsberg bracht. Hier 
werden de fusten opgeslagen in de kelder en één voor één aangebroken, waarbij door een simpe-
le heveltechniek het bier van fust op fles werd gebracht. Met dit flessenbier trok Everard Winters 
vervolgens langs de café's en horecazaken in Maarheeze en omliggende gemeenten (de meeste 
afnemers werden eens per week bezocht), waarbij lege flessen werden ingenomen en volle fles-
sen werden achtergelaten. De bierflessen werden per 50 stuks verpakt in houten kisten maar 
afname van halve kisten was ook mogelijk. Bij Van Vollenhoven werden verschillende soorten 
ondergistend bier gebrouwen - Lager, Oud Bruin, Pilsener, Dortmunder, Stout, Extra Stout en 
Bokbier - en Everard Winters bottelde en verkocht al deze soorten. Daarnaast kon Everard zijn 
afnemers diverse in eigen bedrijf vervaardigde limonadegazeuses leveren alsmede een beperkt 
assortiment gedistilleerde dranken, wijnen en likeuren. Deze laatste producten werden door 
Everard betrokken van onder andere N.V. Distilleerderij Wenneker & Co. (Schiedam), N.V. 
Amsterdamsche Likeurstokerij 't Lootsje der Erven Lucas Bols (Amterdam) en Fa. J.G. Cooy-
mans & Zoon ('s-Hertogenbosch). Hoewel de boekhouding en administratie van Everard Winters 

                                                 
1) B. de Vries, Jaarboekje ten dienste van mineraalwaterfabrikanten en bierhandelaren 1914, Den Haag, Algemeene Nederlandsche 
Bond van Mineraalwaterfabrikanten en Bierhandelaren, 1913, p.23-46 
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grotendeels verloren is gegaan, leidt het geen twijfel dat de Fa. E.J. Winters primair een bierbot-
telarij was en dat alle overige dranken die werden verkocht, dus ook de limonadegazeuses, 
slechts bij-artikelen waren, die vooral uit service-overwegingen in het assortiment werden 
aangehouden. Veel cafébazen en horeca-ondernemers vonden het prettig deze artikelen te betrek-
ken van hun vaste bierleverancier, zodat hen de verkooppraatjes bleven bespaard van allerlei 
vertegenwoordigers. 
 
De productie van limonadegazeuses was een betrekkelijk simpel proces waar weinig vakman-
schap bij kwam kijken. In een vat werden suikersiroop en water met elkaar vermengd en hieraan 
werd een geringe hoeveelheid essence en conserveringsmiddel (meestal citroenzuur) toegevoegd. 
Het essence moest het eindproduct kleur, geur en smaak verlenen. Everard Winters betrok zowel 
essences van Fa. H. Buter, handelend onder de naam Stoom-Essencefabrieken Old Holland 
(Amsterdam), als van N.V. Polak & Schwarz's Essencefabrieken (Zaandam). Het mengsel van 
water, suikersiroop, essence en citroenzuur werd vervolgens onder hoge druk met koolzuurgas 
geïmpregneerd en gebotteld in zogenaamde kogelflessen. Deze flessen met een inhoud van onge-
veer 30 cl ontleenden hun naam aan een glazen knikker (de kogel) die door het ruim aanwezige 
koolzuurgas tegen een rubberen ring in de schenkmond werd gedrukt en zo van binnenuit de fles 
sloot. Tussen 1880 en 1920 was de kogelfles de dominante verpakking op de Nederlandse markt 
voor limonadegazeuses, zeker waar het leveringen aan café's en horecazaken betrof. Daarnaast 
maakten sommige limonadefabrikanten gebruik van beugelflessen met een inhoud van 75 cl of 1 
liter, die behalve aan ziekenhuizen, herstellingsoorden, kloosters en andere grootverbruikers-
instellingen soms ook geleverd werden aan kruideniers. Dit laatste met het oog op het thuisver-
bruik van limonadegazeuses, dat overigens bitter weinig om het lijf had. Limonadegazeuses 
werden namelijk door de Nederlandse consument tot ver in de jaren vijftig vooral buiten de deur 
gedronken: als onderdeel van een dagje uit, bij strand- of speeltuinbezoek, in de pauze of na 
afloop van een theater- of bioscoopvoorstelling, etc. Gezien het grote belang van het verbruik 
buiten de deur was het niet meer dan logisch dat Everard Winters zijn limonadegazeuses voor-
namelijk in kogelflessen van 30 cl bottelde. Slechts voor een select aantal afnemers, merendeels 
notabelen uit Maarheeze en omgeving, werd door Everard limonadegazeuse gebotteld in beugel-
flessen van 1 liter.  
 
De meest courante soorten limonadegazeuse in Nederland waren frambozen, citroen, sinaasappel, 
champagnecider en champagnepils. Al deze smaken werden ook door Everard Winters vervaar-
digd. Champagnepils was echter veruit favoriet bij Everards afnemers. Dit was een goudkleurige, 
sterk schuimende limonadegazeuse, waarop na uitschenken, net als bij bier, een schuimmanchet 
bleef staan. Op beperkte schaal werd door Winters tevens spuit- en sodawater vervaardigd. 
Spuitwater was welbeschouwd niet veel meer dan water geïmpregneerd met koolzuurgas en had 
van zichzelf een laffe, weinig uitgesproken smaak. Door toevoeging van natriumcarbonaat 
ontstond echter sodawater. Sodawater werd door de consument vooral gebruikt om gedistilleerde 
dranken aan te lengen. Spuitwater werd daarentegen bij de maaltijd gedronken of gebruikt om 
limonadesiroop aan te lengen. Tenslotte vervaardigde Everard Winters incidenteel (en waarschij-
nlijk alleen op bestelling) diverse limonadesiropen. Aangezien limonadesiroop in beginsel 
suikersiroop was waaraan een essence en conserveringsmiddel waren toegevoegd, stelde de 
vervaardiging van dit product limonadefabrikanten evenmin voor enig probleem.2 Uit een 
bewaard gebleven verkoopboek blijkt dat Everard Winters niet alleen produceerde voor verkoop 
aan eigen afnemers in Maarheeze en omgeving maar dat hij ook zijn broer Piet, die sinds 1926 

                                                 
2) Codex Alimentarius Commissie, Suikers, honig, vruchtensappen, jams en limonades, Groningen, Noordhoff, 1920, p.65-68 
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een bieragentschap van Bavaria in Liessel exploiteerde, met grote regelmaat van limonadegazeu-
ses, spuitwater, sodawater en limonadesiropen voorzag.3 
 
Veranderingen in de jaren dertig 
 
In de jaren dertig traden enkele veranderingen op in de bedrijfstak die ook Everard Winters niet 
onberoerd lieten. In de eerste plaats deden enkele merkartikelen hun intrede die al snel een 
serieuze bedreiging vormden voor de merkloze limonadegazeuses die Everard Winters en zijn 
talrijke collega's vervaardigden. In 1930 werd in Amsterdam de N.V. Nederlandsche Coca-Cola 
Maatschappij opgericht. Daarmee begon de zegetocht in Nederland van een geheel nieuwe 
categorie limonadegazeuses: coladranken. Drie jaar later introduceerde N.V. Hero Conserven 
Breda (Teteringen) haar appellimonade Hero Perl, een merkartikel dat al spoedig gevolgd werd 
door een reeks andere vruchtenlimonades: Hero Sinas en Hero Frambozen (1936), Hero Gra-
pefruit (1937) en Hero Cassis (1938). Deze vruchtenlimonades waren allen bereid met echt 
vruchtensap, dit in tegenstelling tot de gangbare limonadegazeuses, die weliswaar niet zelden de 
naam van een vrucht (frambozen, citroen, sinaasappel) op het etiket vermeld wisten maar aan 
wier bereiding in de regel geen druppel vruchtensap te pas kwam. Overal waar Coca-Cola en de  
Hero-vruchtenlimonades in de jaren dertig op het toneel verschenen, zagen de kleine limonadefa-
brikanten toe hoe hun merkloze limonadegazeuses terrein verloren. Sommigen begonnen zelf 
coladranken te vervaardigen, hiertoe aangezet door enkele Nederlandse essenceproducenten, die 
al spoedig tot levering van de benodigde cola-essences in staat waren. Hoewel ook deze cola-
dranken van aanvang af onder merknamen werden verkocht, vormden zij nauwelijks een bedrei-
ging voor Coca-Cola. De Nederlandsche Coca-Cola Maatschappij besteedde namelijk veel aan-
dacht en geld aan reclame, promotie en merchandising, inspanningen die door navolgers op eigen 
kracht onmogelijk konden worden geëvenaard. Ook de Hero-vruchtenlimonades werden al 
spoedig door andere limonadefabrikanten geïmiteerd. Probleem hier was vooral dat de productie 
van vruchtenlimonades hoge eisen stelde aan technische outillage, deskundigheid en bedrijfshy-
giëne. Vandaar dat slechts enkele, relatief grote en kapitaalkrachtige limonadefabrikanten zich 
hieraan waagden. Voor kleine limonadefabrikantjes die met hun tijd wilden meegaan, was er 
feitelijk maar één uitweg: een agentschap van Coca-Cola en/of Hero trachten te verwerven. 
Zowel de Nederlandsche Coca-Cola Maatschappij als Hero Conserven Breda zochten namelijk 
samenwerking met agenten, aan wie in een nauwkeurig omschreven rayon de alleenverkoop van 
hun merkartikelen werd overgelaten. Everard Winters slaagde er waarschijnlijk rond 1935 in 
agent te worden van Hero Conserven Breda. Het is aannemelijk dat de grenzen van Everards 
Hero-rayon ongeveer samenvielen met het rayon waarin hij Van Vollenhovens bieren verkocht. 
Everard voorzag echter ook het bedrijf van zijn broer Piet van de nodige Hero-vruchtenlimo-
nades. Andere alcoholvrije dranken die Everard Winters in de jaren dertig begon te verkopen 
maar die hij niet zelf produceerde waren Chocomel van Nutricia N.V. en Julianawater uit de ge-
lijknamige mineraalwaterbron bij Woeste Hoeve.4   
 

                                                 
3) Verkoopboek 1940, Archief Winters Groothandel in Dranken Maarheeze B.V. 
4) Verkoopboek 1940, Archief Winters Groothandel in Dranken Maarheeze B.V. 
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Voor limonadefabrikanten die met hun tijd wilden meegaan was het eveneens noodzakelijk 
afscheid te nemen van de kogelfles en over te stappen op flessen die gesloten werden met een 
kroonkurk. Kogelflessen waren namelijk moeilijk met een borstel te reinigen (meestal werden ze 
daarom in een kuip of teil te weken gelegd) terwijl ze ook nog eens relatief zwaar waren, wat 
lastig was bij het tillen en transport van kisten. Vooraanstaande producenten als de Nederland-
sche Coca-Cola Maatschappij en Hero Conserven Breda bottelden hun limonades daarom in 
kroonkurkflessen, die machinaal konden worden gereinigd en relatief licht van gewicht waren. 
Ook Everard Winters bestelde medio jaren dertig bij de N.V. Glasfabriek Leerdam kroonkurk-
flessen. Deze kroonkurkflessen hadden een inhoud van 25 cl en werden door Winters gebruikt 
voor het afvullen van limonadegazeuses en sodawater. Ter voorkoming van flessenroof, een 
praktijk waar menig limonadefabrikant in Brabant en Limburg zich bij tijd en wijle aan 
bezondigde, waren de nieuwe flessen voorzien van het opschrift "E.J. Winters" in glas-reliëf. Tot 
begin jaren vijftig zijn deze kroonkurkflessen in omloop gebleven. 
 
Een derde verandering tenslotte betrof het geruisloos verdwijnen van de bierbottelactiviteiten. De 
grote Nederlandse brouwerijen, waaronder ook Van Vollenhoven, trokken in de jaren dertig het 
bottelproces steeds meer naar zich toe. Zulks omdat zelfbottelende agenten lang niet altijd even 
hygiënisch te werk gingen bij het van fust op fles overbrengen van bier. Verder schroomden 
sommige agenten niet om in geval van tijdelijke emballageschaarste zeer uiteenlopende soorten 
flessen te gebruiken, hetgeen de merk- en productuitstraling vanzelfsprekend niet ten goede 
kwam. Teneinde dit soort misstanden te voorkomen kwam het flessenbier in het vervolg 
rechtstreeks uit de brouwerij. De rol van de agent werd ingeperkt tot verkoper en distributeur van 
flessen- en fustbier. Fustbier werd door agenten alleen aan grote horeca-afnemers geleverd. Wat 
fustbierleveranties betreft kan nog worden opgemerkt dat de meeste bieragenten (en zo ook 
Everard Winters) hun horeca-afnemers tevens voorzagen van koolzuurgascilinders voor bier-
tapinstallaties. Kleine horeca-afnemers moesten zich met flessenbier tevreden stellen. Het ver-
dwijnen van de bierbottelactiviteiten betekende voor Everard Winters dat de band met het 
illustere brouwerijverleden definitief werd doorgesneden. Desondanks bleef hij in de wijde 
omgeving bekend staan en door zijn afnemers aangesproken worden als "de brouwer (uit Maar-
heeze)".5 
 
Tweede Wereldoorlog 
 
De oorlogsjaren waren voor Everard Winters een moeilijke tijd. Kort nadat bekend was gewor-
den dat de Duitsers Nederland waren binnengevallen, werd Everard Winters door burgemeester 
Van Schaik van Maarheeze gesommeerd zijn alcoholhoudende drankvoorraad te laten wegvloei-
en. Van Schaik vreesde voor plundering van het bedrijf door de oprukkende Wehrmacht en wilde 
voorkomen dat Duitse soldaten in beschonken toestand door zijn gemeente zouden razen. Voor 
Everard Winters zat er niets anders op dan de aanwezige fusten te laten leeglopen. Tegen het 
bevel van de burgemeester in bracht hij echter zijn kostbare voorraad wijn en gedistilleerd 
haastig in veiligheid. Plunderingen bleven in Maarheeze, net als elders in Nederland, achterwege 
zodat Everard zijn bier voor niets had laten wegvloeien. Afgezien van deze schadepost kwam het 
bedrijf ongeschonden door de meidagen van 1940. Ook tijdens de bezetting zou het bedrijf geen 
directe schade door oorlogshandelingen ondervinden. De moeilijkheden lagen dan ook op een 
ander vlak. Al voor de Duitse inval in Nederland was de suiker op de bon gegaan. Vanaf oktober 
1939 kregen limonadefabrikanten een vierwekelijkse suikertoewijzing die gelijk was aan 1/13e 

                                                 
5) Wim van Exel, "De brouwer, die naam koesteren wij als ere-titel", Eindhovens Dagblad, 6 januari 1996 
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deel van de inslag over het kalenderjaar 1938. Dat betekende dat limonadefabrikanten niet meer 
limonade konden produceren dan ze in 1938 hadden gedaan. Daarmee werd de concurrentie in 
de bedrijfstak praktisch bevroren. Everard Winters had voor de vervaardiging van zijn limonade-
gazeuses in 1938 in totaal 2.100 kilo suiker ingeslagen zodat zijn vierwekelijkse suikertoewijzing 
werd vastgesteld op 162 kilo. De hoogte van de suikerinslag vormt overigens een aardige graad-
meter voor de limonadeproductie. Ervan uitgaande dat Everard Winters niet stiekem saccharine 
in zijn limonadegazeuses verwerkte (hetgeen krachtens de Warenwet verboden was) en dat 1 kilo 
suiker voldoende was voor de productie van 12 liter limonadegazeuse kan voor 1938 een 
jaarproductie van 25.200 liter worden becijferd. We zeiden het al: Everard Winters was in de 
eerste plaats bierhandelaar en daarna pas limonadefabrikant. Vanaf medio 1941 werden de 
suikertoewijzingen stelselmatig verlaagd. In april 1943 bedroegen de suikertoewijzingen nog 
slechts 30% van de inslag over het basisjaar 1938. Voor Winters betekende dat een vierwe-
kelijkse suikertoewijzing van 49 kilo. Dat met zo'n schamel rantsoen de productie van limo-
nadegazeuses niet op peil kon worden gehouden (en daarmee niet aan de consumentenvraag kon 
worden voldaan) is duidelijk.  
 
Gelukkig dat de warenwettelijke autoriteiten steeds toegeeflijker werden op het punt van de 
toepassing van saccharine en andere kunstmatige zoetstoffen. Vanaf september 1942 was het 
toegestaan limonadegazeuses te vervaardigen die slechts 4% suiker bevatten (half zoveel als 
voorheen verplicht was) plus een hoeveelheid kunstmatige zoetstof met een evenredige zoet-
kracht. Limonadefabrikanten spraken in dit verband van half-om-half verwerking. Net als de 
meeste andere kleine limonadefabrikanten vervaardigde ook Everard Winters dergelijke `4% 
limonadegazeuses'. Daarnaast kon hij zijn afnemers mondjesmaat de voortreffelijke Hero-
vruchtenlimonades blijven leveren. Aangezien Hero Conserven Breda had besloten geen 
kunstmatige zoetstoffen in haar vruchtenlimonades te verwerken ("Hero en de Natuur kennen 
geen surrogaten"), moest zij haar agenten noodgedwongen op rantsoen zetten. Vanaf juni 1941 
kreeg elke Hero-agent nog slechts 80% geleverd van de hoeveelheid vruchtenlimonade die was 
afgenomen over de vergelijkbare periode van 1940. Ook deze toewijzing liep voortdurend terug. 
In 1942 bedroegen de toewijzingen nog slechts 50% van de afgenomen hoeveelheden over 1941. 
Wegens groeiend gebrek aan buitenlandse vruchtensapconcentraten, verschoof het zwaartepunt 
in de leveranties bovendien van Hero Sinas en Hero Grapefruit naar vruchtenlimonades waarin 
uitsluitend Nederlands fruit was verwerkt zoals Hero Perl, Hero Frambozen, Hero Cassis en Hero 
Cerise (geïntroduceerd in 1941).6 
 
Behalve aan suiker ontstond in de loop van 1941 ook schaarste aan tal van andere grond- en 
hulpstoffen. Vanwege de steeds grotere flessenschaarste steeg de emballageroof onder limona-
defabrikanten en bieragenten en om deze praktijk de kop in te drukken werd in juli 1942 door het 
Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart een statiegeldverplichting ingevoerd. Ever-
ard Winters berekende al sinds jaar en dag statiegeld en hij zal de statiegeldverplichting dus 
ongetwijfeld hebben toegejuicht. In 1942 ging men ook over tot rantsoenering van kroonkurken. 
Gebruikte kroonkurken moesten voortaan door caféhouders en andere afnemers worden gere-
tourneerd. Op flessen zonder kroonkurk werd twee cent statiegeld in mindering gebracht. Alleen 
als Everard Winters 80% van de gebruikte kroonkurken weer inleverde bij zijn vaste kroonkur-
kenproducent (N.V. Deventer Algemeene Industrieele Maatschappij) kwam hij voor een nieuwe 
toewijzing in aanmerking. Deze toewijzingen bestonden echter in toenemende mate uit geregene-

                                                 
6) Circulaires aan Perl-agenten 1940-1945, Rijksarchief in Noord-Brabant, Archief Hero Nederland B.V. 
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reerde kroonkurken, oftewel gebruikte kroonkurken die weer waren opgelapt.7 
 
Dat Everard Winters zich in september of oktober 1939 aanmeldde als lid van de Algemeene 
Nederlandsche Bond van Bierhandelaren en Mineraalwaterfabrikanten (B.B.M.) kan niet los 
worden gezien van de juist van kracht geworden maatregelen in het kader van de suikerdistribu-
tie.8 De B.B.M. speelde namens de limonadefabrikanten een actieve rol in het overleg met de 
overheidsinstanties die met de distributie waren belast. Van dit overleg werd verslag gedaan in 
een maandelijks vakblad en talloze circulaires. Kennelijk achtte Everard Winters het verstandig 
om in roerige tijden goed geïnformeerd te zijn: een geïnformeerd fabrikant kon sneller inspelen 
op wijzigingen in het rantsoeneringsstelsel en gebruik maken van eventuele mogelijkheden tot 
aanvraag van een extra toewijzing. Eerder had Everard Winters weinig belangstelling getoond 
voor de B.B.M. Toen de bond in januari 1935 een afdeling Eindhoven oprichtte, bestemd voor 
alle bieragenten en limonadefabrikanten uit Oostelijk Noord-Brabant, liet Everard Winters in elk 
geval niets van zich horen. Mogelijk hing dit stilzwijgen samen met teleurstellende ervaringen 
die hij met een voorloper van de B.B.M. had opgedaan. In die voorloper, de Algemeene Neder-
landsche Bond van Mineraalwater-, Limonadesiroopfabrikanten en Bierhandelaren, was Everard 
Winters wèl kortstondig actief. In 1922 behoorde Winters tot de oprichters van de bondsafdeling 
Eindhoven-Helmond en nam hij bovendien het voorzitterschap van deze afdeling op zich. De 
Algemeene Nederlandsche Bond van Mineraalwater-, Limonadesiroopfabrikanten en Bierhan-
delaren slaagde er echter niet in succes te boeken op haar voornaamste strijdpunten: prijsbe-
scherming van limonadegazeuse en flessenbier alsmede invoering van een statiegeldregeling. 
Mogelijk dat de leden van de afdeling Eindhoven-Helmond daarom al spoedig de zin van bran-
che-organisatorische verbondenheid ontging. Ook denkbaar is dat Everard Winters en zijn 
collega's meenden hun onderlinge problemen wel zonder hulp van de bond te kunnen oplossen. 
Hoe dan ook, in 1923 werd de afdeling Eindhoven-Helmond na een conflict over de afdracht van 
contributie ontbonden.9 
 
Terug nu naar de branche-organisatie waarvan Everard Winters in 1939 lid werd, de B.B.M. 
Deze kreeg in 1943 het bevel zichzelf te liquideren in het kader van de Woltersomse organisatie, 
een publiekrechtelijk lichaam naar Duits voorbeeld met verordenende bevoegdheid voor het 
gehele Nederlandse bedrijfsleven. In datzelfde kader meldde Everard Winters zijn bedrijf op 19 
september 1943 aan bij de Vakgroep Industrie van Koolzuurhoudende Alcoholvrije Dranken, 
een publiekrechtelijk lichaam waar alle limonadefabrikanten lid van moesten zijn. Omdat hij 
daarnaast het beroep van bieragent uitoefende, moest Winters zich tevens aanmelden bij de 
Ondervakgroep Groothandel in Bier, Mineraalwater, Gazeusedranken en Koolzuur, hetgeen op 
24 december 1943 geschiedde. De werkzaamheden van genoemde Vak- en Ondervakgroep 
werden uitgevoerd door een secretariaatsbureau dat zich tooide met de naam Bureau Bierhandel 
en Mineraalwaterindustrie (B.B.M.). Die afkorting duidt er reeds op dat dit secretariaatsbureau in 
wezen een voortzetting was van de privaatrechtelijke branche-organisatie B.B.M. Voor de 
geschiedschrijving van het bedrijf Winters is slechts van belang dat uit de aanmeldingsformulie-
ren voor Vak- en Ondervakgroep blijkt, dat we nog steeds te maken hebben met een klein 
bedrijf. Zo meldde Everard aan het Bureau Bierhandel en Mineraalwaterindustrie dat hij zijn 
limonadegazeuses hoofdzakelijk in Maarheeze en omgeving verkocht en dat hij geen eigen 

                                                 
7) Peter Zwaal, Frisdranken in Nederland : een twintigste eeuwse produktgeschiedenis, Rotterdam, Stichting BBM, 1993, p.110-125 
8) Brief van de B.B.M. aan dhr. P.J. Antheunis, Rotterdam, 3 oktober 1939, Archief Stichting BBM 
9) Jaarboekje voor 1923 van den Algemeenene Nederlandschen bond van Mineraalwater-, Limonadesiroopfabrikanten en Bierhan-
delaren, Amsterdam, 1923, p.16 en 43; Jaarboekje voor 1924 van den Algemeenene Nederlandschen bond van Mineraalwater-, 
Limonadesiroopfabrikanten en Bierhandelaren, Amsterdam, 1924, p.10; Zwaal, Frisdranken in Nederland, p.45-51 
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handelsmerken voerde. Met vijf man personeel behaalde het bedrijf in 1942 een omzet van bijna 
ƒ 59.000.10 
 
Bevrijding en eerste naoorlogse jaren 
 
Op 17 september 1944 werd Maarheeze tijdens de grootscheepse geallieerde operatie Market 
Garden door oprukkende Britse troepen bevrijd.11 In de daaropvolgende weken lag Maarheeze 
vlak achter de frontlinie en werden er in de bedrijfsgebouwen aan De Vogelsberg Britse soldaten 
ingekwartierd. Ook na de bevrijding van De Peel, gedurende de wintermaanden van 1944-1945, 
verbleven er regelmatig Britse en Amerikaanse soldaten in Maarheeze. Everards tweede zoon 
Rob, die enkele malen als tolk fungeerde, kan zich herinneren dat hij op een gegeven moment 
met een paar Amerikaanse soldaten kwam te spreken over de consumptie van frisdranken in de 
Verenigde Staten. Tijdens dat gesprek noemden de Amerikanen niet alleen Coca-Cola maar ook 
enkele andere soft drinks, die dankzij licentiebotteling in de Verenigde Staten waren uitgegroeid 
tot landelijk bekende merkartikelen. Rob Winters meent stellig te weten dat hij tijdens dit 
gesprek voor het eerst de naam Seven-Up hoorde noemen. In ieder geval opende het gesprek zijn 
ogen voor de mogelijkheid van licentiebotteling, een praktijk die in Nederland op dat moment 
nog onbekend was.12  
 
Vooralsnog kwam het echter niet tot rechtstreekse contacten met een buitenlandse licentiegever. 
In eerste instantie (dat wil zeggen: zo lang de distributie van suiker en andere vitale grond- en 
hulpstoffen voortduurde) ging de firma Winters op vooroorlogse voet door met de productie en 
verkoop van merkloze limonadegazeuses en de verkoop van Hero-vruchtenlimonades. Vanaf 
april 1947 lagen de suikertoewijzingen weer op 100% van de inslag over het basisjaar 1938. Het 
waren vooral Everards zonen Jan en Rob die beseften dat de concurrentieverhoudingen in de be-
drijfstak op scherp zouden worden gesteld zodra de belangrijkste grond- en hulpstoffen weer vrij 
verkrijgbaar waren, een moment dat niet veraf meer kon zijn. Zij koesterden geenszins de illusie 
dat met merkloze limonadegazeuses het terrein kon worden heroverd dat reeds voor de oorlog 
aan Coca-Cola en Hero was verloren. Everards oudste zoon Jan nam overigens in 1946 een 
bestaand bieragentschap annex limonadefabriekje over in Eindhoven en begon voor zichzelf.13 
Typerend is dat hij onmiddellijk of vrijwel onmiddellijk na verwerving van dit bedrijf de pro-
ductie van limonadegazeuses stil legde teneinde zijn vierwekelijkse suikertoewijzing van 77 kilo 
geheel ter hand te stellen van Hero Conserven Breda, zich aldus verzekerend van een minimaal 
kwantum Hero-vruchtenlimonades zolang de suikerdistributie nog aanhield. Een duidelijker 
bewijs dat Jan Winters meer vertrouwen had in de toekomst van het merkartikel dan in het eigen 
merkloze product is nauwelijks denkbaar.14 
 

                                                 
10) Aanmeldingsformulieren van E.J. Winters bij de Vakgroep Industrie van Koolzuurhoudende Alcoholvrije Dranken en de 
Ondervakgroep Groothandel in Bier, Mineraalwater, Gazeusedranken en Koolzuur, Maarheeze, 19 september en 24 december 1943, 
Archief Stichting BBM  
11) Door de bevrijding werd Winters afgesneden van bevoorrading door Van Vollenhoven's Bierbrouwerij. Van september 1944 tot en 
met mei 1945 werd daarom bier betrokken van twee brouwerijen uit bevrijd gebied: de N.V. Dommelsche Bierbrouwerij (Dommelen) 
en de N.V. Wertha Brouwerij (Weert). Zie: C. Rijks, "1000 km", Weekblad voor den handel in gedistilleerd, wijn, 
bier, etc. 43 (1946) 2 (15 januari) p.12-13  
12) Interview met dhr. R.P.J. Winters, Maarheeze, 18 februari 1997 
13) J.R.J. Winters Groothandel in Dranken was aanvankelijk gevestigd aan de Leenderweg. In 1951 verhuisde het bedrijf naar  het 
adres Willemstraat 55 (Eindhoven) waar voordien het bieragentschap annex limonadefabriekje van W. van Gils was gevestigd. 
Waarschijnlijk werden de afnemers en mogelijk ook de bedrijfsmiddelen van Van Gils eveneens door Jan Winters overgenomen. Zie: 
Misset’s vakblad voor de handel in gedistilleerd, wijn, bier, etc. 52 (1955) 5 (8 maart) p.79  
14) Brieven van het Bureau Bierhandel en Mineraalwaterindustrie aan dhr. J.R.J. Winters, Rotterdam, 7 januari en 16 februari 1948; 
brief van dhr. J.R.J. Winters aan  het Bureau Bierhandel en Mineraalwaterindustrie, Eindhoven, 18 februari 1948; brief van het 



 

 

17 

Ook vader Everard hield er rekening mee dat de dagen van de kleine limonadefabrikantjes wel 
eens snel geteld konden zijn als de suiker van de bon ging. Vandaar dat hij zich (waarschijnlijk 
in 1946 of 1947) als aandeelhouder meldde van de N.V. Vitam Vruchtenproducten Maatschappij 
(Utrecht), een in 1945 op initiatief van Anton van Dam opgerichte coöperatie van zelfstandige 
limonadefabrikantjes. De bedoeling was dat met het door aandeelhouders gestorte kapitaal een 
modern geoutilleerd, centraal gelegen productiebedrijf zou worden opgericht, dat zich 
voornamelijk op de vervaardigen van vruchtenlimonades zou gaan toeleggen. Deze vruchtenli-
monades zouden onder de merknaam Vrumona alleen aan de aandeelhouders van Vitam worden 
geleverd. Aandeelhouders zouden ieder voor een bepaald rayon de exclusieve verkooprechten 
genieten. Het idee sprak tot de verbeelding van zeer veel limonadefabrikantjes. Uiteindelijk 
zouden er zo'n 350 aandeelhouder worden. Door allerlei oorzaken kende Vitam (waarvan de 
naam in 1947 gewijzigd werd in N.V. Bedrijfscentrale voor het Koolzuurhoudende en Alcohol-
vrije Drankenbedrijf) evenwel een uiterst moeizame start. Voor een eigen suikertoewijzing kwam 
het bedrijf op coöperatieve grondslag niet in aanmerking en dus werd aan de aandeelhouders 
gevraagd of zij niet (een deel van) hun suikertoewijzingen wilden afstaan. Sommigen stemden 
daarin toe.15 Everard Winters behoorde echter bij de veel grotere groep die een enigszins afwach-
tende houding aannam. Voor Everard gold dat hij zijn suikertoewijzing ook door Hero 
Conserven Breda tot vruchtenlimonade kon laten verwerken. Dat bedrijf stond in elk geval voor 
gegarandeerde kwaliteit terwijl de kwaliteit van de Vrumona-vruchtenlimonades, waarin Suri-
naams vruchtensap zou worden verwerkt, nog maar moest worden afgewacht. Inderdaad bleken 
de Vrumona-vruchtenlimonades sterk wisselend van kwaliteit. Voorts bleek de Bedrijfscentrale 
K.A.D. tot teleurstelling van veel aandeelhouders niet bij machte op korte termijn Pepsi-Cola te 
lanceren, een merkartikel waarvoor Van Dam eind 1948 de exclusieve bottellicentie had ver-
worven voor geheel Nederland.  
 
Eén en ander leidde ertoe dat Everard Winters het slechts bij één of enkele aandeeltjes hield en 
geen kapitaal bijstortte, zoals Van Dam bij herhaling vroeg. Everard was zeker niet de enige. 
Veel aandeelhouders weigerden bij te storten waardoor de Bedrijfscentrale K.A.D. ernstig in haar 
groei werd geremd. Chronisch geldgebrek, hoofdzakelijk veroorzaakt door de bouw van een voor 
die tijd ultramodern productiebedrijf in Bunnik, dreven de Bedrijfscentrale K.A.D. eind 1950 in 
de armen van Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V. en Amstel Brouwerij N.V. In 
februari 1951 werd overeenstemming bereikt over een joint venture, waarvan de ene helft van de 
aandelen in handen was van de Bedrijfscentrale K.A.D. en de andere helft in handen van Heine-
ken en Amstel. De nieuwe productiemaatschappij, die wederom uitsluitend zou leveren aan 
aandeelhouders van de Bedrijfscentrale K.A.D., ging van start onder de naam Polar N.V. 
(Bunnik). Amstel trok zich eind 1952 uit Polar terug en deed haar aandelen over aan Heineken. 
Polar ging daarna vanaf januari 1953 verder onder de naam Vrumona N.V. als een joint venture 
van Heineken en Bedrijfscentrale K.A.D. Het is niet precies bekend wanneer, maar vast staat dat 
het aandeel (of de aandelen) in het bezit van Everard Winters, medio jaren vijftig werden 
teruggekocht door de Bedrijfscentrale K.A.D., dat dwergaandeelhouders als Winters inmiddels 
liever kwijt dan rijk was. Maar laten we niet teveel op de zaken vooruitlopen. In november 1948 
ging de suiker van de bon en brak inderdaad de concurrentiestrijd in alle hevigheid los. Vooral 
Coca-Cola begon agressiever dan voorheen de Nederlandse markt te bewerken. Daartoe sloot 
The Coca-Cola Export Corporation (Holland Branch), die in 1945 als erfopvolger was 
aangetreden van de Nederlandsche Coca-Cola Maatschappij, vanaf 1948 licentie-overeen-

                                                                                                                                               
Bedrijfschap voor Suiker aan het Bureau Bierhandel en Mineraalwaterindustrie, >s-Gravenhage, 10 mei 1948, Archief Stichting BBM 
15) H. Reinders en W.J. Bruggeman, De geschiedenis van Vrumona, 1945-1993, Bunnik, Vrumona B.V., 1993, p.14-35 
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komsten met diverse Nederlandse limonadefabrikanten. Fabrikanten die voor een bepaald rayon 
de exclusieve productie- en verkooprechten van Coca-Cola wensten te verwerven, moesten 
echter diep in de buidel tasten: voor deze rechten werd door The Coca-Cola Export Corporation 
(Holland Branch) een bedrag gevraagd van ongeveer $ 1 per inwoner van het beoogde rayon. 
Ook Everard Winters werd op een gegeven moment benaderd door een vertegenwoordiger van 
The Coca-Cola Export Corporation (Holland Branch). De kosten gemoeid met de opening van 
een rayon in Oost-Brabant gingen de draagkracht van Everard echter ver te boven en hij had 
geen zin om zich diep in de schulden te steken.16 Omdat Everard bij zijn rondgang langs 
afnemers regelmatig geconfronteerd werd met een vraag naar coladranken, begon hij vanaf 1950 
Coca-Cola te betrekken van Bottelmaatschappij Dongen N.V., een in 1949 door H.J.C. van Tuijn 
opgericht bedrijf dat de Coca-Cola bottellicentie voor Midden-Brabant had weten te verwerven 
en dat nauw gelieerd was aan Van Tuijn's Limonadefabrieken en Distilleerderijen N.V. (Don-
gen).  
 
In 1947 werd Everards agentschap van Van Vollenhoven omgezet in een agentschap van Heine-
ken. Eerder al, in 1941, hadden Heineken en Amstel tezamen de meerderheid van de aandelen in 
Van Vollenhoven verworven. Achter de schermen waren Heineken en Amstel al enige tijd in 
fusiebesprekingen verwikkeld. De overname van Van Vollenhoven was min of meer een bevesti-
ging van vaste verkering. Vooralsnog bleef Van Vollenhoven als zelfstandige brouwerij bestaan 
maar duidelijk was wel dat het verouderde brouwerijcomplex op de Hoogte Kadijk op termijn 
zou worden gesloten en dat het de nieuwe eigenaren vooral te doen was om de talrijke agent-
schappen. Van deze enigzins verwarrende situatie wist Everard Winters in 1941 te profiteren 
door naast zijn Van Vollenhoven-agentschap een agentschap te verwerven van Brand's Bierbrou-
werij N.V. (Wijlre). In 1947 verbraken Heineken en Amstel hun vaste verkering. Weliswaar 
bleven Heineken en Amstel nog tot eind 1952 op tal van terreinen nauw met elkaar samenwerken 
(denk bijvoorbeeld aan het reeds genoemde Polar) maar ondertussen poogden beiden zoveel 
mogelijk agentschappen van Van Vollenhoven naar zich toe te trekken.17 In 1949 werd de 
brouwerij van Van Vollenhoven gesloten en namen Heineken en Amstel het nog resterende 
bierdebiet over.18 Everard Winters koos in 1947 bewust voor een Heineken-agentschap. Van alle 
Nederlandse brouwerijen voerde Heineken namelijk het meest actieve reclamebeleid. Daarbij 
onderhield hij reeds goede contacten met een vertegenwoordiger van Heineken.19 Opvallend is 
dat Everard Winters zijn agentschap van Brand simpelweg mocht continueren. Waarschijnlijk 
maakte Heineken hiertegen geen bezwaar omdat zij op dat moment een agent als Winters goed 
kon gebruiken. Heinekens greep op Brabant was toch al niet sterk, terwijl de bierconsumptie juist 
op dat moment een dramatische terugval vertoonde: ondanks de zeer warme zomer daalde het 
bierverbruik in 1947 met 2.4 liter per hoofd van de bevolking (van 19.0 liter in 1946 tot 16.6 liter 
in 1947).20 Tegen deze achtergrond was elke agent die Heineken-bier wilde verkopen meer dan 
welkom. Heineken was overigens niet de enige brouwerij die in 1947 bij Everard Winters op de 
stoep stond. Rob Winters kan zich herinneren dat diverse Nederlandse brouwerijen (Oran-
jeboom, De Drie Hoefijzers, Dommelsche Bierbrouwerij) zijn vader eveneens met aanbiedingen 

                                                 
16) Interview met dhr. R.P.J. Winters, Maarheeze, 18 februari 1997 
17) H.A. Korthals, Korte geschiedenis der Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V., 1873-1948, Amsterdam, Allert de Lange, 
1948, p.334; M.G.P.A. Jacobs, W.H.G. Maas i.s.m. J. van der Werf, Heineken 1949-1988, Amsterdan, Heineken N.V., 1991, p.23 en 
25-26 
18) Weekblad voor de handel in gedistilleerd, wijn, bier, etc. 46 (1949) 9 (26 april) p.173 en 175, 10 (10 mei) p.189, 12 (7 juni) p.235 
en 20 (27 september) p.372 
19) Jacobs, Maas i.s.m. Van der Werf, Heineken 1949-1988, p.41-58 
20) H. Hoelen, De economische problematiek van de biermarkt, in het bijzonder in Nederland, Amsterdam, De Bussy, 1961, p.564-
586 
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benaderden.21 Hoe dan ook, Everards dubbelagentschap bleef gehandhaafd. Van beide bier-
merken die door Winters werden gevoerd was Heineken veruit het belangrijkst.22 
 
Tiger Tonic 
 
In 1950 trad Everard Winters terug ten gunste van zijn zoon Rob. Hoewel Everard zich op de 
achtergrond actief met de gang van zaken in het bedrijf bleef bemoeien, braken duidelijk nieuwe 
tijden aan. Zo werd het machinepark van het bedrijf, kort nadat Rob Winters het roer had 
overgenomen, ingrijpend vernieuwd. Voor het bottelen van limonadegazeuses had Everard Win-
ters altijd gebruik gemaakt van een zeskraans tegendrukvuller van Duitse makelij, betrokken via 
importeur Metaalwarenfabriek A. Gezang & Co. (Amsterdam). Deze handmatig te bedienen 
vulmachine was reeds bij het uitbreken van de oorlog verouderd. Bij het zoetwarenbedrijf C. 
Jamin N.V. (Rotterdam) wist Rob Winters in 1950 een moderne roterende achtkraans vulmachi-
ne plus randapparatuur (voorvuller en kroonkurkmachine) op de kop te tikken, allen gemaakt 
door N.V. Machinefabriek Jansen & Sutorius (Utrecht). Deze complete vullijn was overbodig 
geworden omdat Jamin tot het inzicht was gekomen zich dat de limonadeproductie beter aan 
andere partijen kon worden overgelaten. In plaats daarvan had het zoetwarenbedrijf in 1949 een 
aanzienlijk belang genomen in Bottelo N.V. (Schiedam), een zojuist opgerichte Coca-Cola bot-
telmaatschappij voor Rotterdam en omstreken. Voorts wist Rob Winters in Rheinberg (Duits-
land) voor een zeer schappelijk bedrag een roterende Seitz-spoelmachine over te nemen van Emil 
Underberg, producent van het gelijknamige kruidenelixer. Met de nieuwe apparatuur konden in 
Maarheeze in dezelfde tijd als voorheen veel meer flessen worden gereinigd en gevuld.23 
 
Hoewel in Maarheeze ook limonadegazeuses werden geproduceerd voor de afnemers van Jan 
Winters in Eindhoven en Piet Winters in Liessel, had de nieuwe vullijn een behoorlijke overca-
paciteit. Omdat Rob Winters maar weinig vertrouwen had in de toekomst van limonadegazeuses 
en de winstmarge op deze producten bovendien gering was, lanceerde hij (waarschijnlijk in 
1950) een merkartikel dat voor additionele omzet en betere wintmarges moest gaan zorgen: Tiger 
Tonic.24 Met de introductie van deze tonicdrank gaf Rob Winters aan een goede neus voor de 
markt te hebben. Tussen 1949 en 1953 zagen namelijk naast Tiger Tonic nog zeker 13 andere 
Nederlandse tonicmerken het levenslicht. De eerste tonicdranken waren al in het laatste kwart 
van de negentiende eeuw vanuit Groot-Brittannië naar Nederland overgewaaid. Dat een echte 
marktdoorbraak pas na de Tweede Wereldoorlog plaatsvond, in de periode dat ook Tiger Tonic 
werd geïntroduceerd, hing ongetwijfeld samen met het feit dat tonic niet langer werd gepresen-
teerd als een opwekkende (`tonische') drank ter vervanging van alcohol (zeg maar een geheel-
onthouderslimonade) maar juist als een product dat bijzonder geschikt was om te mixen met 
alcohol (zeg maar een zusje van sodawater).25  
 
Tiger Tonic, dat door Rob Winters gebotteld werd in een smaakvol flesje van 20 cl met ing-
ebrand etiket (ontworpen en vervaardigd door Verreries de Vilvorde S.A. in België26), bleek 
dankzij haar moderne uitstraling redelijk aan te slaan. Geld voor consumentenreclame ontbrak, 
zodat Tiger Tonic zich niet tot een echt vraagartikel kon ontwikkelen. Desondanks wisten hore-

                                                 
21) Interview met dhr. R.P.J. Winters, Maarheeze, 18 februari 1997 
22) Inkoopboek 1951-1953, Archief Winters Groothandel in Dranken Maarheeze B.V. 
23) Interview met dhr. R.P.J. Winters, Maarheeze, 18 februari 1997 
24) In de jaargangen 1945-1955 van het Merkenblad is vergeefs naar een inschrijving van Tiger Tonic gezocht. 
25) Drinks : vakblad voor de frisdranken-industrie en drankengroothandel 1 (1975) 2 (oktober) p.19-21 
26) Twintigste jaarvergadering Algemene Nederlandse Bond van Bierhandelaren en Mineraalwaterfabrikanten, woensdag 22 [en] 
donderdag 23 april 1953, Concertgebouw De Vereniging, Nijmegen, Rotterdam, B.B.M., 1953, p.20-21 
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ca-ondernemers uit alle windstreken van Brabant al snel dat Rob Winters een uitstekende tonic-
drank vervaardigde. Toen Hero Conserven Breda in 1951 een eigen tonicdrank introduceerde en 
daar grootscheeps reclame voor begon te maken, kreeg Tiger Tonic het plotseling een stuk 
lastiger. Tiger Tonic slaagde er niet in uit te groeien tot een ook buiten Brabant bekend merkarti-
kel. Was Hero Tonic één jaar eerder op de markt verschenen dan had Rob Winters er waar-
schijnlijk niet over gepeinsd om een tonicdrank van eigen makelij te lanceren en was wellicht 
ook de modernisering van het bedrijf veel minder rigoureus aangepakt. Nu hij echter behoorlijk 
had geïnvesteerd in zowel machine- als emballagepark, zat er niet veel anders op dan voorlopig 
door te gaan als limonadefabrikant en te trachten met Tiger Tonic de investeringen terug te ver-
dienen. In de tussentijd was het zaak de oren en ogen open te houden: mogelijk diende zich op 
enig moment een product aan dat minder gemakkelijk door andere fabrikanten kon worden 
nagevolgd waardoor Winters de kans kreeg zich te ontwikkelen tot een volwaardig merkarti-
kelenproducent. 
 
Seven-Up 
 
In de tweede helft van 1952 kwam Rob Winters via een vertegenwoordiger van Polak & 
Schwarz's Essencefabrieken ter ore dat een limonadefabriekje in de Amsterdamse Jordaan was 
begonnen met de productie van Seven-Up. Rob Winters aarzelde geen moment en stelde zich in 
verbinding met de directeuren-eigenaars van dit bedrijf: Joe van Bussel (die tijdens een verblijf 
in de Verenigde Staten de productie- en verkooprechten van Seven-Up voor de Nederlandse 
markt had verworven) en Gerrit van Rooij (die de benodigde productiefaciliteiten had inge-
bracht). In juli 1952 was G.B. van Rooij N.V. gestart met de verkoop van Seven-Up, dat voor-
lopig alleen in Amsterdam verkrijgbaar was.27 De advertentiecampagne die de introductie bege-
leidde ving aan op 7 juli 1952, een datum die sindsdien te boek staat als de officiële introductie-
datum van Seven-Up in Nederland. Nadat Rob Winters tijdens een eerste kennismakingsbezoek 
in Amsterdam had laten weten grote belangstelling te hebben voor Seven-Up, besprak hij 
thuisgekomen zijn plannen met broer Jan. Deze raakte eveneens onmiddellijk enthousiast. Geza-
menlijk maakten de broers vervolgens tijdens een tweede bezoek duidelijk dat zij de productie- 
en verkooprechten van Seven-Up voor Brabant en Limburg wilden verwerven. Joe van Bussel en 
Gerrit van Rooij wilden echter alleen de verkooprechten afstaan. Hoewel ze gehoopt hadden op 
meer, grepen de gebroeders Winters de geboden kans onmiddellijk aan: met Hero, Coca-Cola en 
nu ook Seven-Up, gevoegd bij Tiger Tonic en de limonadegazeuses die in Maarheeze werden 
geproduceerd, beschikten ze over het meest complete limonade-assortiment dat op dat moment 
denkbaar was.28 Al spoedig arriveerden per spoor de eerste zendingen Seven-Up in Maarheeze. 
 
Seven-Up was in Nederland het eerste product in zijn soort. De lemon-limedrank werd door G.B. 
van Rooij N.V. gebotteld in smaragdgroene flesjes met een inhoud van 20.5 cl, die net als de 
Tiger Tonic flesjes afkomstig waren uit de Verreries de Vilvorde. Niet alleen in Amsterdam maar 
ook in Brabant viel Seven-Up bij de consument buitengewoon in de smaak. Vandaar dat de 
gebroeders Winters in de loop van 1953 opnieuw bij G.B. van Rooij N.V. informeerden of het 
niet mogelijk was tevens de productierechten van Seven-Up te verwerven. Na overleg met The 
Seven-Up Export Corporation (het in New York gevestigde dochterbedrijf van The Seven-Up 

                                                 
27) Bij G.B. van Rooij N.V., dat gevestigd was op het adres Westerstraat 98-104, waren op dat moment inclusief de directie 18 man 
werkzaam (inschrijfformulier lidmaatschap Algemene Nederlandse Bond van Bierhandelaren en Mineraalwaterfabrikanten, 
Amsterdam, 1 juli 1952, Archief Stichting BBM ; brief van dhr. L.R. Scott (The Seven-Up Export Corporation) aan het Bureau 
Bierhandel en Mineraalwaterindustrie, New York, 1 april 1952, Archief Stichting BBM). 
28) Inkoopboek 1951-1953, Archief Winters Groothandel in Dranken Maarheeze B.V. 
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Company dat belast was met de verkoop van het Seven-Up concentraat aan buitenlandse licen-
tienemers) stemden Joe van Bussel en Gerrit van Rooij hierin toe. In New York drong men aan 
op een snelle verovering van de Nederlandse markt om navolgers zo min mogelijk kans te geven 
met imitatieproducten ter markt te komen. In dit kader was The Seven-Up Export Corporation 
zeer geporteerd van de buitengewoon succesvolle marktstrategie die in 1948 door The Coca-Cola 
Export Corporation (Holland Branch) was geadopteerd en die inmiddels had geleid tot de op-
richting van vier Coca-Cola bottelmaatschappijen (naast de reeds genoemde Bottelmaatschappij 
Dongen en Bottelo tevens Zijerveld's Limonade Industrie in Alphen aan den Rijn en 
Bottelmaatschappij Het Gooi in Bussum). Doordat Coca-Cola binnen de kortste keren in vrijwel 
heel West-Nederland en een groot gedeelte van Zuid-Nederland verkrijgbaar was, kregen andere 
colamerken hier nauwelijks een voet aan de grond. Voor het afstaan van de verkoop- en produc-
tierechten van Seven-Up voor Zuid-Nederland wenste G.B. van Rooij N.V. (de naam zou in 
november 1953 gewijzigd worden in Seven-Up Bottling Company Amsterdam N.V.) een bedrag 
van ƒ 500.000 te ontvangen. Die vraagprijs lag echter ver boven het bedrag dat de gebroeders 
Winters bereid en in staat waren te betalen. Onder sterke pressie van The Seven-Up Export 
Corporation bleek G.B. van Rooij N.V. gelukkig tot marchanderen bereid. Tijdens een bijeen-
komst in het hoofdstedelijke Amstel Hotel, in aanwezigheid van Howard E. Ridgway en Leslie 
R. Scott, president en vice-president van The Seven-Up Export Corporation, kwam het uiteinde-
lijk tot handjeklap. Eind van het liedje was dat de gebroeders Winters slechts ƒ 100.000 hoefden 
neer te tellen voor een exclusieve licentie voor Noord-Brabant, Limburg en Zeeland alsmede het 
Gelderse rivierengebied. Dit bedrag hoefde bovendien niet ineens te worden betaald maar zou 
worden verrekend door middel van een opslag op het Seven-Up concentraat, dat betrokken werd 
via de Seven-Up Bottling Company Amsterdam.29 
 
In 1954 en 1955 sloot de Seven-Up Bottling Company Amsterdam met nog enkele limonadefa-
brikanten soortgelijke overeenkomsten waardoor eind 1955 vijf Seven-Up bottelmaatschappijen 
in Nederland actief waren: de gebroeders Winters met een licentie voor de provincies Noord-Bra-
bant, Limburg en Zeeland alsmede het Gelderse rivierengebied, N.V. Handelmaatschappij v/h 
J.C. Tims (Rotterdam) met een licentie voor het zuidelijk deel van de provincie Zuid-Holland, 
Scheperboer N.V. (Deventer) met een licentie voor Overijssel en Gelderland uitgezonderd het 
Gelderse rivierengebied, Fa. H. Osse (Assen) met een licentie voor Groningen, Friesland en 
Drenthe en tenslotte de Seven-Up Bottling Company Amsterdam zelf, wier rayon nu nog slechts 
de provincies Noord-Holland en Utrecht alsmede het noordelijk deel van Zuid-Holland omvatte. 
De Seven-Up Bottling Company Amsterdam fungeerde voor de vier overige bottelmaatschappij-
en als leverancier van het benodigde Seven-Up concentraat en vervulde tevens een coördineren-
de rol op het vlak van reclame en promotie. In 1958 werd echter door The Seven-Up Export 
Corporation een kantoor geopend in Bussum, dat beide taken van de Seven-Up Bottling Compa-
ny Amsterdam overnam. Behalve met de verkoop van concentraat en de coördinatie van reclame- 
en promotiecampagnes werd dit kantoor, dat luisterde naar de naam Seven-Up Nederland N.V., 
ook belast met het bewaken van de merkenrechtelijke belangen van The Seven-Up Company. 
Dat laatste hield vooral in dat juridische stappen werden ondernomen tegen elke limonadefa-
brikant die een lemon-limedrank op de markt bracht onder een handelsmerk waarin het woordje 
"up" figureerde. Maar nu lopen we al weer op de zaken vooruit. 
 
In augustus 1953 werd in Maarheeze gestart met de productie van Seven-Up. Omdat de voorge-
schreven smaragdgroene Seven-Up flessen met ingebrand etiket op dat moment niet voorradig 

                                                 
29) Interview met dhr. R.P.J. Winters, Maarheeze, 18 februari 1997 
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waren (de Seven-Up Bottling Company Amsterdam had al haar flessen zelf hard nodig) en de 
glasfabriek in Vilvorde dergelijke flessen op korte termijn niet kon leveren (groen verpakkings-
glas was plotseling in de mode geraakt met als gevolg lange wachttijden) namen de gebroeders 
Winters voorlopig hun toevlucht tot bruine flessen. Toen begin 1954 een spoorwagon met 
100.000 van dergelijke flesjes in Maarheeze werd gelost en de kisten op het bedrijf arriveerden, 
moet de moeder van Jan en Rob Winters hoofdschuddend hebben gezegd: "Maar jongens, wat 
durven jullie toch!" Waarop Jan Winters monter antwoordde: "Och moeder, er komt misschien 
wel eens een tijd dat we die in één dag vullen." Dat deze woorden binnen tien jaar werkelijkheid 
zouden worden, hield zelfs broer Rob op dat moment niet voor mogelijk.30 In 1954, het eerste 
volledige jaar in Winters' bestaan als licentiebottelaar, verlieten reeds meer dan 1.3 miljoen 
flesjes Seven-Up het pand aan de Sterkselseweg 6 (de oude straatnaam Vogelsberg was door de 
gemeente Maarheeze ingetrokken). Het jaar daarop, in 1955, vonden in het Winters-rayon 
ongeveer 3.2 miljoen flesjes Seven-Up hun weg naar de consument. In laatstgenoemd jaar deed 
ook het groene Seven-Up flesje definitief haar intrede in Zuid-Nederland en richtten Jan en Rob 
Winters, om precies te zijn op 28 februari 1955, twee gezamenlijke vennootschappen op. In de 
N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters werden alle activiteiten en belangen op het gebied van de 
limonadeproductie ondergebracht met uitzondering van de productie- en verkooprechten van 
Seven-Up. Deze werden ondergebracht in een aparte vennootschap genaamd Seven-Up Bottling 
Company Het Zuiden N.V.31 Buiten Jan en Rob Winters kenden de genoemde vennootschappen 
geen andere aandeelhouders. Los van deze vennootschappen bleven de gebroeders Winters elk 
een eigen bieragentschap en drankengroothandel exploiteren: Jan in Eindhoven onder de naam 
J.R.J. Winters Groothandel in Dranken N.V. en Rob in Maarheeze onder de naam E.J. Winters & 
Zoon Groothandel in Dranken N.V.  
 
Het is grappig te bedenken dat N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters waarschijnlijk heel anders 
zou hebben geheten als zij één of twee jaar later was opgericht. In 1956 werd namelijk onder 
auspiciën van de B.B.M. een collectieve reclamecampagne gevoerd die de Nederlandse taal 
verrijkte met het woord frisdrank. Frisdrank was niet alleen een kort en krachtig equivalent van 
het Engelse soft drink maar ook een bruikbaar alternatief voor het onduidelijke begrip limonade. 
Want sloeg het begrip limonade nu alleen op limonadegazeuse of ook op vruchtenlimonade, 
waren cola- en lemon-limedranken ook limonades en wat was precies het verschil tussen 
limonade en limonadesiroop? Het woord frisdrank burgerde razendsnel in met als gevolg dat de 
naam Limonadefabriek v/h E.J. Winters al snel enigszins gedateerd aandeed.32 Erg was dat 
overigens niet: afnemers en concurrenten spraken over het bedrijf als Winters, terwijl in 
Maarheeze en omstreken steeds vaker naar het bedrijf werd verwezen als "de Seven-Up". 
 
Promotie naar de eredivisie  
 
Aangemoedigd door het verkoopsucces van Seven-Up ontwikkelden Jan en Rob Winters zich 
gaandeweg van klein- tot grootfabrikanten. Naast Seven-Up werd nog steeds Tiger Tonic 
geproduceerd. Dankzij de populariteit van Seven-Up begonnen de verkopen van Tiger Tonic 
duidelijk weer aan te trekken. Seven-Up bleek de gebroeders Winters namelijk entree te kunnen 
verschaffen in horecabedrijven en kruidenierszaken wier deuren voordien voor hen gesloten 
waren gebleven. Van deze gelegenheid werd vanzelfsprekend gebruik gemaakt om Tiger Tonic 

                                                 
30) Interview met dhr. R.P.J. Winters, Maarheeze, 18 februari 1997 
31) Nederlandse Staatscourant, 13 april 1955, nr. 71, bijvoegsels nrs. 729-730 
32) Zwaal, Frisdranken in Nederland, p.177-193 
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te pousseren.33 Eenmaal bewust van dit mechanisme introduceerden de gebroeders Winters 
prompt nog enkele meeloopmerken (in de moderne marketingliteratuur spreekt men van 
piggybacking brands). Op 25 januari 1954 werd door Jan Winters het merk Wiso gedeponeerd 
(een afkorting van Winters sodawater) en op 12 september 1955 volgde het vruchtenlimona-
demerk Yo-Yo.34 Vooral de sinasdrank Yo-Yo bleek een schot in de roos. Rond 1950 waren 
plotseling kant-en-klare vruchtensapconcentraten (voornamelijk geïmporteerd uit Californië) op 
de Nederlandse markt verschenen. Door de beschikbaarheid van deze halffabrikaten was voor de 
productie van vruchtenlimonades niet langer speciale kennis en apparatuur vereist. Zelfs de 
kleinste limonadefabrikantjes konden nu, mits enkele hygiënische regels in acht werden geno-
men, sinasdranken en andere vruchtenlimonades gaan vervaardigen. Velen deden dat ook maar 
moesten al spoedig constateren dat hun vruchtenlimonades niet waren opgewassen tegen het 
reclamegeweld van grote frisdrankproducenten als Hero en Vrumona (dat sinds 1951 een hele 
reeks vruchtenlimonademerken voerde waarvan Si-Si het belangrijkst was). Als meeloopmerk 
van Seven-Up maakte Yo-Yo (bij de naamgeving hadden Jan en Rob Winters zich ongetwijfeld 
door Si-Si laten inspireren!) echter wel een goede kans van slagen. 
 
Terwijl met Seven-Up fabelachtige groeicijfers werden behaald en Yo-Yo (gebotteld in bruine 
flesjes van 20 cl met ingebrand etiket) begon te knagen aan de voorheen onaantastbare positie 
van Hero Sinas, groeide de limonadefabriek aan de Sterkselseweg in rap tempo uit haar jasje. In 
1957 werden bijna 10.1 miljoen flesjes (420.433 kisten) Seven-Up geproduceerd plus nog enkele 
tienduizenden kisten Yo-Yo, Tiger Tonic, Wiso en overige producten (limonadegazeuses en 
siropen). Behalve dat de voormalige bierbrouwerij en -bottelarij de hoeveelheid emballage soms 
maar nauwelijks kon bergen, mankeerde er van alles aan de routing en het interne transport, 
ontbraken echte kantoorruimten en een modern laboratorium en waren ook de voorzieningen 
voor het personeel marginaal. In 1955 telde het bedrijf nog slechts 10 man personeel, een aantal 
dat in de tweede helft van de jaren vijftig echter verveelvoudigde.35 In 1958 verhuisden Limo-
nadefabriek v/h E.J. Winters en Seven-Up Bottling Company Het Zuiden daarom naar een speci-
aal ontworpen bedrijfspand gelegen aan de zuidrand van het dorp Maarheeze langs de rijksweg 
E9. Door tal van grondtransacties verzekerden de gebroeders Winters zich op deze nieuwe 
locatie bovendien van voldoende uitbreidingsmogelijkheden, een omstandigheid waar het bedrijf 
nu al bijna veertig jaar van profiteert! Op 28 oktober 1958, de verjaardag van Rob, werd de 
nieuwe fabriek officieel in gebruik genomen. Wat op De Vogelsberg achterbleef was E.J. Win-
ters & Zoon Groothandel in Dranken, de groothandel in bier en andere dranken die Everard 
Winters in 1917 was begonnen, die door Rob Winters in 1950 was overgenomen en die thans 
(1997) bestierd wordt door Robs zoon Everard.36 
 
Met de verhuizing naar het nieuwe bedrijfspand promoveerde Limonadefabriek v/h E.J. Winters 
in feite naar de eredivisie van de Nederlandse frisdrankenindustrie. Dit niet zozeer vanwege het 
nieuwe gebouw als wel vanwege de nieuwe machines die hier stonden opgesteld: een volautoma-
tische vul- en sluitinstallatie van het merk CEM (geleverd door De Nederlandsche Kroonkurk 
Maatschappij N.V. te Rotterdam) en een spoelmachine van Holstein & Kappert (geleverd door 
Fa. J. van Campen & Zn. te Breda). Rob Winters: "Die CEM-installatie had een productieca-

                                                 
33) Misset’s vakblad voor de handel in gedistilleerd, wijn, bier en frisdranken 55 (1958) 23 (12 november) p.514 
34) Merkenblad 43 (1954) 1 (22 februari) p.22 en 44 (1955) 9 (24 oktober) p.343 
35) Kaart 928 (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters) van de ledenadministratie B.B.M., Archief Stichting BBM 
36) M.W. Hornung [red.], Jaarboek Nederlandse groothandel in dranken en horecabenodigdheden 1996, Rotterdam, Vereniging van 
de Nederlandse Groothandel in Dranken en Horecabenodigdheden [GDH], 1996, p.243. Sinds 1 januari 1996 vervult Winters Groot-
handel in Dranken Maarheeze B.V. echter geen rol meer als bieragent. De bedrijfspanden aan de Sterkelseweg 6-8 worden voorname-
lijk als slijterij geëxploiteerd (Heineken neemt distributie Winters in Maarheeze over, Eindhovens Dagblad, 6 januari 1996). 
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paciteit van 10.000 flesjes per uur, ruim drie maal zoveel als de oude halfautomatische vullijn 
van Jansen & Sutorius. Ik dacht: met die machine kunnen we de hele wereld aan! Maar in de 
zomermaanden van 1959 moesten we dag en nacht draaien om aan de vraag te kunnen vol-
doen."37 Erkenning door branchegenoten bleef niet achterwege. Tot februari 1957 maakten de 
gebroeders Winters deel uit van de zogenaamde Sectie B van de B.B.M., een in 1954 opgerichte 
onderafdeling die bedoeld was voor kleinfabrikanten annex drankengroothandelaren. De grote 
fabrikanten, wier producten landelijk of tenminste in grote delen van het land verkrijgbaar waren, 
ontmoetten elkaar in de zogenaamde Sectie A, waar vooral over zaken als prijzen en leverings-
voorwaarden werd gesproken. In februari 1957 werd Limonadefabriek v/h E.J. Winters als 
producent van Seven-Up toegelaten tot deze Sectie A. Jan Winters bezocht regelmatig de verga-
deringen van dit selecte gezelschap, dat later werd omgedoopt in Kring Fabrikanten.38 De 
contacten en onderonsjes die uit de besprekingen in de Sectie A voortvloeiden, bleken van 
onschatbare waarde toen Limonadefabriek v/h E.J. Winters in de jaren zestig in toenemende 
mate buiten Zuid-Nederland afzet begon te zoeken. 

                                                 
37) Interview met dhr. R.P.J. Winters, Maarheeze, 18 februari 1997 
38) Peter Zwaal, Gescheiden optrekken, gezamenlijk slagen : een korte organisatiegeschiedenis van frisdrankenindustrie en dranken-
groothandel, Rotterdam, Stichting BBM, 1993, p.21; Notulen vergadering Sectie A, Rotterdam, 15 februari 1957, Archief Stichjting 
BBM 
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HOOFDSTUK 3 
 
 

Seven-Up: Winters’ troetel- en zorgenkind 
 
 
Handelmaatschappij Winters 
 
Eén van de belangrijkste voorwaarden verbonden aan de Seven-Up licentie was dat deze fris-
drank diende te worden gedistribueerd middels het zogenaamde verkoper-chauffeursysteem. Ook 
andere Amerikaanse frisdranken die in licentie in Nederland werden geproduceerd, zoals Coca-
Cola en Pepsi-Cola, werden in de jaren vijftig en zestig uitsluitend verkocht door verkoper-
chauffeurs, die op gezette tijden en langs vaste routes bepaalde afzetpunten in horeca en 
detailhandel bezochten. Deze afzetpunten waren meestal eerst bewerkt door een vertegen-
woordiger, die de horeca-ondernemer of winkelier liet kennismaken met het product (lemon-
limedranken waren voor de komst van Seven-Up in ons land immers onbekend!) en die iets 
vertelde over de wijze waarop Seven-Up het best onder de aandacht van het publiek kon worden 
gebracht en welke hulp Winters en de Seven-Up organisatie daarbij konden bieden (reclame- en 
promotiemateriaal, verkoopondersteuning en -advies). De verkoper-chauffeurs hadden een 
speciale training gevolgd. Ze droegen speciale Seven-Up uniforms en hun trucks waren beschil-
derd in Seven-Up kleuren. Ze leverden niet alleen de kratten Seven-Up af bij de verkooppunten 
maar droegen ook zorg voor de inning van facturen en de distributie van reclame- en promo-
tiemateriaal. Daarbij gaven ze aanwijzingen betreffende het aanbrengen van dit materiaal en 
ijverden tevens voor een zo gunstig mogelijke plaatsing van Seven-Up in het winkelschap. 
Tenslotte noteerden ze klachten en hielden in de gaten hoe de concurrentie zich in de horeca en 
detailhandel etaleerde en manifesteerde. Voor de verkoopleiding in Maarheeze waren de 
verkoper-chauffeurs een belangrijke informatiebron.  
 
De gebroeders Winters pasten het verkoper-chauffeursysteem aanvankelijk alleen toe voor zover 
het de verkoop en distributie via hun eigen drankengroothandels in Eindhoven (J.R.J. Winters 
Groothandel in Dranken N.V.) en Maarheeze (E.J. Winters & Zoon Groothandel in Dranken 
N.V.) betrof. Voor de verkoop en distributie in andere regio's en agglomeraties van Zuid-Neder-
land werden diverse collega-drankengrossiers benaderd met het verzoek of zij geïnteresseerd 
waren in een agentschap met rayonbescherming. Dat laatste betekende dat een drankengrossier 
binnen een welomschreven territorium de enige was die Seven-Up mocht verkopen. Hoewel 
strict genomen ook deze agentschappen-depots het verkoper-chauffeursysteem dienden te 
implementeren, werd in de praktijk een oogje dichtgeknepen. De meeste van de circa vijftien 
agentschappen-depots namen het bijvoorbeeld niet zo nauw met de regel dat naast Seven-Up 
geen andere frisdranken vanaf de wagens mochten worden verkocht.  
 
De inschakeling van agentschappen-depots werd door de gebroeders Winters min of meer 
beschouwd als een noodzakelijk kwaad: noodzakelijk omdat dit de enige manier was om Seven-
Up snel een brede distributiespreiding te bezorgen en kwaad omdat op deze wijze aan collega-
drankengrossiers een deel van de marge moest worden afgestaan. Toen Seven-Up vrijwel overal 
bleek aan te slaan bij het publiek, werd besloten voor de verkoop en distributie een netwerk van 
eigen depots op te bouwen. In april 1955 werd in Nijmegen het eerste eigen depot in gebruik 
genomen (Maerlandstraat 76). Nauwelijks twee maanden later, in juni 1955, werd een depot 
geopend in Roermond (Karel Doormanplein 16). De volgende steden waarin een eigen depot 
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werd gevestigd waren Tilburg (Ringbaan Oost 148) in november 1956 en Breda (Lunetstraat 18) 
in december 1957. Om fiscale redenen werden deze depots op 8 juli 1959 ondergebracht in een 
aparte vennootschap: N.V. Handelmaatschappij Winters. Officieel was Greetje Winters, een 
jongere zus van Jan en Rob, directrice van deze vennootschap, terwijl vader Everard tot aan zijn 
dood de rol vervulde van commissaris.1 In september 1961 werden Jan en Rob, die in feite vanaf 
het begin de touwtjes in handen hadden gehad, benoemd tot directeuren van Handelmaatschappij 
Winters. Zwager Frans van Engelen kreeg tezelfdertijd de functie van adjunct-directeur maar 
werd in september 1964 benoemd tot enig directeur.  
 
Begin jaren zestig ook werd besloten het aantal eigen depots uit te breiden ten koste van de 
agentschappen-depots omdat met gespecialiseerd vervoer betere resultaten werden geboekt. Een 
aantal drankengrossiers kreeg te horen dat niet langer gebruik zou worden gemaakt van hun dien-
sten. Met de betrokken drankengrossiers (P.J.J. Bos te Venlo, S.H. Gilissen te Sittard, J.L. 
Hamelers te Maastricht, W.J. Neelen te Roermond en Chr. van Tilburg te Bergen op Zoom) werd 
een financiële regeling getroffen. De afkoopsommen die gemoeid waren met het opheffen van 
deze agentschappen-depots werden, gespreid over een aantal jaren, ten laste gebracht van de 
verlies- en winstrekening van Handelmaatschappij Winters. In een hoog tempo werden vervol-
gens nieuwe eigen depots geopend. Eind 1964 was het aantal eigen depots gegroeid tot tien: 
Belfeld, Bergen op Zoom, Breda, Echt, Haps, Hoensbroek, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en 
Uden. Alleen het depot in Bergen op Zoom (Molenbergstraat 5) was gevestigd in een pand dat 
eigendom was van Handelmaatschappij Winters. Alle overige depots werden gehuurd. Naast de 
tien eigen depots en de twee eigen drankengroothandels van waaruit Seven-Up werd gedistribu-
eerd, waren per ultimo 1964 nog immer tien niet-concerngebonden drankengroothandels actief 
als gespecialiseerde agentschappen van Seven-Up. Gespecialiseerd wilde in dit verband zeggen 
dat deze agentschappen-depots eveneens het verkoper-chauffeursysteem hadden omarmd. De 
gespecialiseerde agentschappen waren gevestigd in Middelburg (C.V. J.J. de Vlieger & Co.), 
Zierikzee (Fa. J.M. Olree), Etten-Leur (Limonadefabriek Gebr. van Haperen N.V.), Oosterhout 
(Fa. M. van Riel & Zn.), Zundert (Fa. R.J. van Hooydonck), Vessem (Fa. P.J.H. de Rooy 
Groothandel in Dranken /Bierbrouwerij De Leeuw), Vught (H. Kluytmans N.V.), Gennep (Fa. 
Hub. Timmermans Groothandel in Dranken), Liessel (Fa. J.W.M. Winters Groothandel in 
Dranken) en Eijsden (Fa. L.J.L. Henquet).2  
 
Zowel de eigen depots als de gespecialiseerde agentschappen werden vanuit Maarheeze bevoor-
raad door een expeditie-afdeling, bestaande uit 5 vrachtwagens plus trailers. Vanuit de eigen 
depots werden de frisdranken door 27 speciale verkooptrucks (merendeels Bedfords beschilderd 
in Seven-Up kleuren) bezorgd bij de afnemers in horeca en detailhandel. Afgezien van 28 
verkoper-chauffeurs en 6 Seven-Up vertegenwoordigers (supervisors) stonden op de loonlijst van 
Handelmaatschappij Winters ook nog 6 zogenaamde flying salesmakers, die werden ingezet bij 
speciale promotie-acties voor Seven-Up in horeca en detailhandel, alsmede 5 demonstratrices, 
die in winkels en op beurzen het publiek lieten kennismaken met Seven-Up (een activiteit die 
bekend stond als sampling). De term flying salesmaker raakte eind jaren zestig in onbruik en 
werd vervangen door merchandiser. De inhoud van deze functie onderging overigens geen 
wezenlijke verandering. 
 
Naar een geïntegreerde verkoopmaatschappij 

                                                 
1) Nederlandse Staatscourant, 19 augustus 1959, nr. 159 
2) Multomap depotgegevens 1964-1967 
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Reeds ter sprake is gekomen dat voor de verkoop van koolzuurvrije vruchtenlimonades in Tetra 
Pak in maart 1961 een aparte vennootschap was gecreëerd, de N.V. Dranken Verkoopmaatschap-
pij Zuid-Nederland. Eind 1962, vóór de komst van Sunkist, waren bij deze verkoopmaatschappij 
8 personen werkzaam.3 Vanaf juni 1963 legde Dranken Verkoopmaatschappij Zuid-Nederland 
zich volledig toe op de verkoop van koolzuurvrije Sunkist-vruchtenlimonades in Tetra Pak. De 
verkoop van koolzuurhoudende Sunkist-vruchtenlimonades (gebotteld in gezinsflessen en 
horecaflesjes) kwam in administratief-organisatorische zin onder Handelmaatschappij Winters te 
ressorteren nadat Seven-Up Nederland er onder stringente voorwaarden in had toegestemd dat 
deze vruchtenlimonades als tweede product vanaf de Seven-Up trucks mochten worden verkocht. 
Zodoende behoefden geen speciale verkoper-chauffeurs voor Sunkist te worden aangesteld en 
was het evenmin noodzakelijk speciale trucks aan te schaffen met het oog op de distributie van 
koolzuurhoudende Sunkist-vruchtenlimonades. Het gespecialiseerd vervoer (uitsluitend Seven-
Up op de verkooptrucks) werd vanaf dat moment in feite semi-gespecialiseerd (Seven-Up plus 
koolzuurhoudende Sunkist-vruchtenlimonades) terwijl de gespecialiseerde agentschappen een 
semi-gespecialiseerd karakter kregen. Nadat gebleken was dat de verkoop van Seven-Up op een 
enkele uitzondering na niet onder semi-gespecialiseerd vervoer te lijden had, werd met ingang 
van het boekjaar 1964/1965 ook de verkoop van koolzuurvrije Sunkist-vruchtenlimonades 
toevertrouwd aan Handelmaatschappij Winters. Zodoende kreeg laatstgenoemd bedrijf het 
karakter van een geïntegreerde verkoopmaatschappij, belast met de verkoop van alle door de 
N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters vervaardigde producten in Zuid-Nederland.  
 
Binnen Handelmaatschappij Winters bleef echter een apart vertegenwoordigerscorps voor Sun-
kist actief. Begin 1965 hadden 15 vertegenwoordigers en 2 rayonleiders een volledige weektaak 
aan het bezoeken van potentiële afnemers. Daarbij richtten zij zich niet zozeer op de traditionele 
verkooppunten in horeca en detailhandel (die reeds via de Seven-Up vertegenwoordigers en 
verkoper-chauffeurs met Sunkist in aanraking kwamen) maar rekenden zij vooral de 
levensmiddelen- en zuivelgroothandel tot hun werkterrein. Ook werd met Sunkist veel aandacht 
geschonken aan de zogenaamde bij-het-werk-markt (kantines van bedrijven, scholen, zieken-
huizen, etc.) en institutionele markt (sportverenigingen, club- en buurthuizen, etc.), die beiden 
sterk in opkomst waren. Met het oog op deze nieuwe markten werd bovendien in september 1965 
aangevangen met het plaatsen van (aanvankelijk 50) flessenverkoopautomaten.4 Voor het vullen 
en legen van deze automaten werd een speciale automatendienst opgericht die opereerde vanuit 
depot Tilburg. Door al deze ontwikkelingen groeide Handelmaatschappij Winters uit tot een qua 
personeelsomvang niet onaanzienlijk bedrijf. Bij de hiervoor reeds genoemde aantallen werkne-
mers moeten nog de verkoopleiding in Maarheeze (bestaande uit de heren De Hoog, Serbrock en 
Hazenberg), de depotinspecteur (dhr. Hub. Winters) en het administratief personeel van de 
depots (7 personen) en de centrale administratie in Maarheeze (6 personen) worden gevoegd. 
Alles bij elkaar verschafte Handelmaatschappij Winters daardoor begin 1965 aan zo'n 85 
personen werk.5 
 
Hoewel Sunkist in niet onbelangrijke mate bijdroeg aan de expansie van Handelmaatschappij 

                                                 
3) Rapport van de afdelingen Personeel en Loonadministratie over het jaar 1962, Maarheeze, N.V. Limonadefabriek v/h E.J. 
Winters, november 1963 
4) J. van Kan, Contrôle-rapport over het boekjaar 1965/66, Maarheeze, N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters, 31 augustus 1966. 
Deze automaten bevatten flesjes Seven-Up, Pepsi-Cola (geleverd door Vrumona), Sunkist Orange en Sunkist Lemon. Begin jaren 
zeventig werden de flessenverkoopautomaten vervangen door blikverkoopautomaten. In 1974 had Handelmaatschappij Winters 300 
blikverkoopautomaten uitstaan. 
5) Algemene verkoopbudgetering en depotexploitatie 1965/1966, Maarheeze, N.V. Handelmaatschappij Winters, 1965 
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Winters was het bovenal Seven-Up dat haar stempel bleef drukken op het bedrijf in Maarheeze. 
Jaar op jaar werden omzetrecords gebroken. Van 1960 tot 1965 steeg het omzetvolume Seven-
Up van 3.1 miljoen tot 9.2 miljoen liter. Het is niet eenvoudig een verklaring te vinden voor het 
verkoopsucces van Seven-Up. Ongetwijfeld droeg de wijze waarop Seven-Up werd gedistribu-
eerd sterk bij aan het succes. De volumes die aldus in de markt werden gezet moesten echter ook 
nog door de consument worden gekocht en opgedronken. Hoewel de Nederlandse Seven-Up 
bottelaars op het gebied van sampling en merchandising de nodige promotionele activiteiten aan 
de dag legden, ontbrak een landelijk gecoördineerde reclamecampagne rond een bepaald thema. 
Als bij incidentele gelegenheden toch werd geadverteerd viel men terug op onvertaalde Ameri-
kaanse copy (aangeleverd door Seven-Up Nederland) met tamelijk nietszeggende slagzinnen als 
"Nothing does it like Seven-Up!", "Fresh up with Seven-Up!" en "You like it, it likes you", 
slagzinnen die vooral de verkwikkende en dorstlessende kwaliteit van Seven-Up benadrukten 
maar die thematisch nauwelijks afweken van wat algemeen gangbaar was in de bedrijfstak. Dat 
Seven-Up haar populariteit te danken had aan dergelijke reclame-uitingen is dan ook nauwelijks 
voorstelbaar. Als toch een verklaring moet worden gevonden voor de sterke opmars van lemon-
limedranken in het algemeen en van Seven-Up in het bijzonder, komen we uiteindelijk terecht bij 
de omstandigheid dat van alle soorten frisdranken lemon-limedranken veruit de meest neutrale 
uitstraling hadden. Limonadegazeuses en vruchtenlimonades (met name sinasdranken) werden 
sterk geassocieerd met kinderen, tonicdranken daarentegen werden uitsluitend geschikt geacht 
voor volwassenen. Lemon-limedranken en coladranken werden niet met één bepaalde leef-
tijdsgroep in verband gebracht. Van deze twee pasten lemon-limedranken in de ogen van de 
consument veel beter bij formele situaties (op visite gaan of bij ontvangst van visite, als begelei-
ding van de maaltijd) dan coladranken, waarvan de consumptie sterk beperkt bleef tot informele 
situaties. In de smaakbeleving van de consument waren coladranken bovendien zoeter en zouden 
ze om die reden de dorst minder effectief lessen dan lemon-limedranken.6 Hoewel lemon-lime-
dranken bijna een kwart eeuw na de coladranken hun intrede deden op de Nederlandse markt 
hadden ze hun achterstand binnen 15 jaar volledig ingelopen. In 1966 werden in Nederland 
ongeveer evenveel cola- als lemon-limedranken gedronken (elk ongeveer 84,7 miljoen liter). 
Rond deze tijd ook verdwenen de Amerikaanse Seven-Up advertenties en werd overgeschakeld 
op advertenties met Nederlandse tekst. Opvallend is dat daarbij werd ingehaakt op het neutrale 
imago van lemon-limedranken ("Seven-Up lest elke dorst het best!") en op bijzondere gebruiks-
momenten ("Seven-Up heerlijk bij iedere maaltijd!"). In visueel opzicht waren deze advertenties 
overigens nog steeds niet erg vernieuwend. Meestal werden enkele gelukzalig kijkende mensen 
getoond, een flesje in de hand of bijna aan de mond. Jong, ontspannen, sportief en veelal 
gefotografeerd tegen een suggestieve out-of-focus achtergrond.7 

 

                                                 
6) Frisdranken : een registratief en psychologisch marktonderzoek naar frisdranken, in het bijzonder naar Sunkist, Amsterdam, 
Makrotest N.V., november 1966, p.II-1-8 
7) Wilbert Schreurs, Een zondagskind in de reclame : de geschiedenis van Prad, Houten, Gaade, 1995, p.96-97 
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Reorganisatie van de verkooporganisatie 
 
In de tweede helft van de jaren zestig voltrokken zich in de Nederlandse levensmiddelenhandel 
enkele structurele veranderingen met verregaande gevolgen voor Handelmaatschappij Winters. 
In de eerste plaats begon het aantal verkooppunten in de levensmiddelendetailhandel snel te 
dalen. Deze daling was al sinds de jaren vijftig aan de gang maar raakte vanaf 1965 duidelijk in 
een stroomversnelling. In de algemene levensmiddelenhandel (de niet-gespecialiseerde kruide-
nierswarenbranche) daalde het aantal verkooppunten in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland 
tussen 1965 en 1970 met bijna 20% (van 6.478 in 1965 tot 5.224 in 1970), een daling die vooral 
veroorzaakt werd doordat tal van kleine zelfstandigen (al dan niet aangesloten bij een vrijwillig 
filiaalbedrijf of een winkeliersinkoopvereniging) hun deuren moesten sluiten. Het aantal ver-
kooppunten in het grootwinkelbedrijf (Albert Heijn, De Gruyter, Simon de Wit, Edah, etc.) 
daalde daarentegen slechts licht en kwam vrijwel volledig voor rekening van het slecht preste-
rende De Gruyter. De gespecialiseerde melk- en zuivelhandel kampte eveneens met een teruglo-
pend aantal verkooppunten en bezorgwijken (van 1.659 verkooppunten en bezorgwijken in 
Noord-Brabant, Limburg en Zeeland in 1965 tot 1.543 in 1970), hetgeen hoofdzakelijk geweten 
werd aan de toenemende populariteit van de supermarkt. Voor Winters en de frisdrankenindus-
trie in het algemeen was de gespecialiseerde melk- en zuivelhandel een niet onbelangrijk afzetka-
naal aangezien meer dan 90% van de (al dan niet aan huis bezorgende) bedrijven in deze branche 
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frisdranken verkochten.8 Het dalend aantal verkooppunten in de levensmiddelendetailhandel 
betekende dat de verkoper-chauffeurs (zowel die van Handelmaatschappij Winters als die van de 
semi-gespecialiseerde agentschappen) minder adressen te bezoeken hadden. Vaste verkooproutes 
moesten worden herzien: sommigen werden ingekort en anderen werden samengevoegd.  
 
Dit effect werd dramatisch versterkt doordat de verschillen tussen enerzijds vrijwillig filiaalbe-
drijf en winkeliersinkoopvereniging en anderzijds grootwinkelbedrijf geleidelijk begonnen te 
vervagen. Diverse vrijwillig filiaalbedrijven (Spar, VIVO, VéGé, Centra, A&O) en winke-
liersinkoopverenigingen (Enkabé, Sperwer) schakelden namelijk ten opzichte van de aangesloten 
zelfstandige winkeliers in de tweede helft van de jaren zestig over op een meer dirigistische 
grootwinkelbedrijf-politiek. Dat betekende dat de centrale inkooporganisaties van de vrijwillig 
filiaalbedrijven en winkeliersinkoopverenigingen steeds grotere bevoegdheden naar zich toe 
trokken wat betreft de samenstelling van het winkelassortiment en de keuze van merkartikelen. 
Gaandeweg ontwikkelden vrijwillig filiaalbedrijven en winkeliersinkoopvereningingen zich tot 
een soort franchise-organisaties, die in doelmatigheid en slagvaardigheid de grootwinkelbedrij-
ven naar de kroon begonnen te steken. Aangesloten winkeliers waren in dit kader bereid zich aan 
een steeds groter aantal spelregels te conformeren terwijl de bereidheid van winkeliers tot trans-
acties buiten de centrale inkooporganisaties om (`winkelvloertransacties') dalend was.9 Anders-
gezegd: een steeds groter aantal winkeliers wenstte Seven-Up te betrekken op dezelfde manier 
als alle andere winkelgoederen werden betrokken, namelijk via de centrale inkooporganisatie 
waarbij ze waren aangesloten. Steeds vaker drong zich aan de verkoopleiding in Maarheeze de 
vraag op of het verkoper-chauffeursysteem nog wel bestaansrecht had, nu het niet langer aank-
wam op het bewerken van vele honderden zelfstandige winkeliers maar op het succesvol onder-
handelen met 15 à 20 commerciële organisaties, die elk beschikten over een enorme inkoop-
macht. 
 
Het dalend aantal winkelvloertransacties én de sterk gestegen personeelslasten leidden eind 1965 
tot het besluit de verkooporganisatie in te krimpen. Als eerste werden de eigen depots in Haps en 
Maastricht gesloten. De cliënten van het depot in Haps werden overgeheveld naar het semi-
gespecialiseerde agentschap van Timmermans in Gennep, terwijl de cliënten in en rond Maas-
tricht in het vervolg beleverd werden vanuit het depot in Hoensbroek. Vervolgens werden in 
1966 de eigen depots in Tilburg en Breda gesloten en vervangen door één centraal depot in 
Gilze-Rijen. Dit depot werd gehuisvest in een gloednieuw pand, gebouwd op een perceel (Paral-
lelweg 14) dat de gebroeders Winters in het najaar van 1965 hadden gekocht.10 Deze ingrepen 
mochten echter niet baten. Het aantal winkelvloertransacties bleef dalen en daarmee ook het 
volume Seven-Up (en Sunkist) dat verkocht werd via het verkoper-chauffeursysteem. In 1965 
werd nog 63.5% van het omzetvolume Seven-Up verkocht via het verkoper-chauffeursysteem 
(33.4% via de eigen depots en 30.1% via de semi-gespecialiseerde agentschappen). In 1967 was 
dit aandeel gedaald tot 54.3% (25.3% via de eigen depots en 29% via de semi-gespecialiseerde 
agentschappen). 
 
Dat het omzetvolume Seven-Up in absolute zin niet daalde maar zelfs nog behoorlijk toenam 
(van 9.2 miljoen liter in 1965 tot 12.6 miljoen liter in 1967) was hoofdzakelijk te danken aan het 
feit dat Seven-Up Nederland de teugels wat had laten vieren. Onder bepaalde condities werd 

                                                 
8) De distributie van levensmiddelen in Nederland, Amsterdam, Recla-Janssen Advertising N.V., 1970, p.37-87 
9) Pieter Meeuwis van Nieuwenhuyzen, Concentratie in de detailhandel in levensmiddelen, in het bijzonder in de kruideniersbranche, 
Delft, Waltman, 1970, p.144-148 
10) Nieuwsblad van het Zuiden, 18 oktober 1965 
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toegestaan dat Handelmaatschappij Winters Seven-Up ook leverde aan drankengrossiers die het 
product behandelden als een gewoon artikel en het niet-gespecialiseerd verkochten. In 1965 
waren er al 104 drankengrossiers in Zuid-Nederland die wél Seven-Up verkochten maar níet het 
rigide verkoper-chauffeursysteem hanteerden. In 1967 was het aantal niet-gespecialiseerde agent-
schappen (in de wandelgangen sprak men wel van B-agenten) gestegen tot 142. Ook werd toege-
staan dat zuivelgrossiers en melkslijters betrokken werden bij de distributie van Seven-Up. In 
1965 vloeide nog slechts 0.7% van het omzetvolume Seven-Up in Zuid-Nederland via het 
distributiekanaal van de zuivelgroothandel naar de melkslijters. In 1967 was het belang van dit 
distributiekanaal reeds gestegen tot 10.4% van het omzetvolume Seven-Up. Voor zuivelgrossiers 
en melkslijters was Seven-Up niet meer dan een nevenartikel, reden waarom zij evenmin tot 
(semi-)gespecialiseerde verkoop werden verplicht.11 
 
Het stijgende omzetvolume ten gevolge van de inschakeling van niet-gespecialiseerde dranken- 
en zuivelgrossiers, maakte dat ook Seven-Up Nederland anders tegen het verkoper-chauffeursys-
teem begon aan te kijken. Ofschoon aan niet-gespecialiseerde verkoop het nadeel kleefde van 
suboptimale verkoopondersteuning (je moest maar afwachten of het product op de juiste wijze 
werd behandeld en op de beste plaats in het schap terecht kwam), leidde het wel tot een betere 
distributiespreiding en daardoor tot een beter overall verkoopresultaat. Ook het gegeven dat 
steeds meer winkelketens (zowel grootwinkelbedrijven als vrijwillig filiaalbedrijven en winke-
liersinkoopverenigingen) plotseling een lemon-limedrank onder huismerk introduceerden (we 
komen hier nog op terug), deed Seven-Up Nederland beseffen dat het tijd was de bakens te 
verzetten. Als niet snel schapruimte in bepaalde winkelketens werd veroverd zou er voor Seven-
Up weleens simpelweg geen plaats meer kunnen zijn. Begin 1968 werd de distributie van Seven-
Up geheel vrijgegeven. Voortaan mochten de Nederlandse Seven-Up bottelaars, waaronder 
Winters, elk distributiekanaal benutten dat zich aandiende en werd niet langer voorgeschreven 
hoe Seven-Up in een bepaald kanaal diende te worden gedistribueerd. Prompt trad de ver-
koopleiding van Handelmaatschappij Winters in onderhandeling met de centrale inkooporganisa-
ties van vrijwel alle vrijwillig filiaalbedrijven en winkeliersinkoopverenigingen. Eind 1968 werd 
reeds geleverd aan 65 levensmiddelengroothandels in Zuid-Nederland, die gerekend over geheel 
1968 10.1% van het omzetvolume Seven-Up voor hun rekening namen.  
 
De gevolgen voor de bestaande verkooporganisatie lieten zich raden: het aantal winkeliers dat 
Seven-Up (en Sunkist) betrok van een depot of semi-gespecialiseerd agentschap daalde fors 
waardoor grote gaten vielen in de vaste routes van de verkoper-chauffeurs. Het omzetvolume 
Seven-Up dat verkocht werd door middel van het verkoper-chauffeursysteem daalde van 54.3% 
in 1967 tot 40.2% in 1968 (waarvan 17% door de eigen depots en 23.2% door de semi-gespe-
cialiseerde agentschappen) en tot 26.8% in het eerste half jaar van 1969 (waarvan 9.4% door de 
eigen depots en 17.4% door de semi-gespecialiseerde agentschappen).12 Dat de verkooporganisa-
tie onder deze omstandigheden nog verder moest worden ingekrompen was iedereen duidelijk. 
Eind 1969 werden de kleinste depots in Blerick, Echt en Uden gesloten zodat begin 1970 nog 
slechts vier depots resteerden: Bergen op Zoom (Celebesstraat 6), Gilze-Rijen (Parallelweg 14), 
Hoensbroek (Spoordijkstraat 16) en Nijmegen (Hatertseveldweg 32). Ook de semi-gespecia-
liseerde Seven-Up agentschappen hielden rond deze tijd op te bestaan. Vanaf nu werd in Maar-

                                                 
11) E.J.G. van de Goor, Omzetanalyses van Seven-Up en Sunkist over de jaren 1965-1966-1967-1968, Maarheeze, N.V. Limonadefa-
briek v/h E.J. Winters, februari 1969, p.2 en 18 
12) E.J.G. van de Goor, Omzetanalyses van Seven-Up en Sunkist over de jaren 1965-1966-1967-1968, Maarheeze, N.V. Limonadefa-
briek v/h E.J. Winters, februari 1969, p.2 en 18; E.J.G. van de Goor, Omzetanalyses van Seven-Up en Sunkist in het Winters gebied 
over de periode januari t/m juni 1969 t.o.v. de periode januari t/m juni 1968, Maarheeze, N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters, 
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heeze niet langer onderscheid gemaakt tussen semi-gespecialiseerde A-agenten en niet-gespecia-
liseerde B-agenten maar werden alle drankengrossiers gelijk behandeld. Begin jaren zeventig 
werd ook het depot in Bergen op Zoom gesloten en werden de depots in Hoensbroek en Nijme-
gen verplaatst naar huurpanden van bescheidener afmeting in de dorpen Limbricht (Veeweg 
13A) en Zeeland (Kerkstraat 61). Nog waren de dagen van het verkoper-chauffeursysteem niet 
definitief geteld. Pas in november 1973 sloten de depots in Gilze-Rijen, Limbricht en Zeeland 
hun deuren. Vanaf dat moment werd Handelmaatschappij Winters een vennootschap die weinig 
méér activiteiten aan de dag legde dan die van een normale verkooporganisatie. In april 1982 
werden alle resterende bedrijfsactiviteiten overgenomen door Koninklijke Frisdranken Industrie 
Winters B.V. en werd Handelmaatschappij Winters een lege B.V. 
 
Seven-Up Belgium 
 
We maken nu weer een sprongetje terug in de tijd. Geprikkeld door het eclatante verkoopsucces 
van Seven-Up in Zuid-Nederland kochten de gebroeders Winters in juni 1958 de Seven-Up 
licentierechten voor de Belgische provincies Antwerpen en Limburg. Met de opening van de 
nieuwe fabriek in Maarheeze in het vooruitzicht, meenden Jan en Rob Winters dat het geen 
kwaad kon hun afzetgebied naar het zuiden toe uit te breiden. De licentierechten voor Antwerpen 
en Belgisch Limburg werden, met instemming van The Seven-Up Export Corporation, overge-
nomen van Brouwerij Van Roy N.V. (Wieze) tegen een contante betaling van ƒ 350.000 plus een 
bedrag van Bfr. 3 miljoen dat gespreid werd betaald: voor elke kist van 24 standaardflesjes 
Seven-Up die in Antwerpen en Belgisch Limburg werd verkocht, betaalde Winters aan Van Roy 
1 frank en voor elke kist van 12 gezinsflessen Seven-Up werd door Winters aan Van Roy 2 frank 
uitgekeerd. Dat het merkartikel Seven-Up in België op dat moment nog in de pioniersfase ver-
keerde, blijkt uit het feit dat Van Roy over 1958 slechts een bedrag ontving van Bfr. 18.220, het 
equivalent van de door Winters behaalde omzet van 18.220 kisten à 24 standaardflesjes Seven-
Up: in totaal nog geen 90.000 liter! De productie van Seven-Up voor België vond plaats in Maar-
heeze. Voor de expeditie naar België werd door Jan en Rob Winters op 15 november 1959 een 
aparte firma opgericht onder de naam Handelsonderneming Winters België. Voor de verdere 
distributie van Seven-Up in de Belgische provincie Limburg werd aanvankelijk, net als in Zuid-
Nederland, gebruik gemaakt van een netwerk van drankengroothandelaren-agenten, wier zaken 
dienst deden als depots. Voor de meeste van deze drankengroothandelaren was Seven-Up slechts 
één van de vele merkartikelen waarvoor men als agent optrad. Speciale trucks, exclusief bestemd 
voor de distributie van Seven-Up, hielden deze agenten er niet op na. Alleen in Antwerpen be-
schikte Winters over een eigen depot en wagenpark en werden de voorschriften van de Seven-Up 
Export Corporation inzake gespecialiseerd vervoer strict nageleefd. In 1959 wist Winters via haar 
eigen depot in Antwerpen en via de agentschappen-depots in totaal 142.700 kisten à 24 
standaardflesjes Seven-Up te verkopen: iets meer dan 702.000 liter. Gezien de omvang van het 
Belgische rayon was dat nog steeds geen indrukwekkende hoeveelheid maar er was in ieder geval 
sprake van progressie. 
 
Per 1 maart 1960 wisten de gebroeders Winters ook de licentierechten te verwerven voor de 
productie van Seven-Up voor de rest van België.13 Bij die gelegenheid werden de Belgische 
bezittingen en belangen ondergebracht in een aparte onderneming genaamd Seven-Up Belgium, 

                                                                                                                                               
augustus 1969, p.12 en 43-44 
13) Voor de overname werd door Winters een goodwillbedrag betaald van / 308.697 (W.J. van de Heuvel, Rapport boekjaar 
1962/1963 N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters [etc.], Eindhoven, Accountantskantoor Govers, 17 september 1963).   
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kantoor houdende aan de Karel de Preterlei 114 in Borgerhout, een voorstad van Antwerpen. Nu 
Jan en Rob Winters geheel België van Seven-Up konden voorzien, begon de Seven-Up Export 
Corporation aan te dringen op de implementatie van gespecialiseerd vervoer. De Belgische agen-
ten bleken hiertoe alleen bereid nadat Winters zich garant had gesteld voor eventuele verliezen 
die hieruit zouden voortvloeien. Al spoedig bleek dat deze verliezen aardig in de papieren liepen 
(over het boekjaar 1961/1962 werd aan Belgische agenten een verliescompensatie uitgekeerd van 
bijna ƒ 275.000) terwijl het hoofdelijk verbruik van Seven-Up in België ver achter bleef bij het 
Nederlands niveau.14 Alleen in Antwerpen en Brussel (waar Seven-Up Belgium in 1960 een 
tweede eigen depot in gebruik had genomen) was sprake van een bemoedigend consumptieni-
veau en een acceptabele distributiespreiding. Toch draaiden ook deze eigen depots vooralsnog 
met verlies. In Antwerpen (waar 10 speciale Seven-Up trucks rondreden) bedroeg het exploitatie-
verlies over het boekjaar 1961/1962 ongeveer ƒ 48.000 bij een omzet van 130.000 kisten en in 
Brussel (waar 11 speciale Seven-Up trucks rondreden) bedroeg het exploitatieverlies ongeveer  
ƒ 120.000 bij een omzet van 85.000 kisten.15 
 
Aangezien de verliezen per krat in de eigen depots lager waren dan de verliezen per krat in de 
agentschappen-depots, werd in de loop van 1962 begonnen met het overnemen van agentschap-
pen-depots en het afkopen van agenten van wier diensten men niet langer gebruik wenstte te 
maken. Zodoende bestond Seven-Up Belgium eind 1963 uit tien eigen depots, gevestigd in 
Aalst, Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, Leopoldsburg, Luik, Namen en Nieuwkerken-
Waas (dit laatste depot werd in de regel aangeduid als Waasland). De eigen depots werden allen 
bevoorraad vanuit Maarheeze. Bij Seven-Up Belgium waren in totaal 59 personen werkzaam. 
Het wagenpark bestond uit 67 voertuigen, voornamelijk vrachtwagens van het type Opel Blitz en 
bestelbusjes van de types Hanomag Kurier, Volkswagen en Renault Galion. Bij Handelsonderne-
ming Winters België, de firma die vanuit Maarheeze de expeditie naar België verzorgde, waren 
nog eens 8 personen werkzaam. Naast Seven-Up werden in België op bescheiden schaal tevens 
driekantjes YoYo verkocht. 
 
Parallel aan de overname van agentschappen-depots werden door Jan en Rob Winters plannen 
ontwikkeld om in België een apart productiebedrijf op te starten. De investeringen gemoeid met 
een Belgisch productiebedrijf waren echter van een totaal andere orde van grootte dan de som-
men gemoeid met de overname van agentschappen-depots. Van aanvang af gingen de gedachten 
dan ook uit naar een joint venture. In april 1962 vroeg Jan Winters aan Vrumona-directeur Mr. 
C.J.G. Becht en Heineken-directeur Jhr. P.R. Feith of dezen niet wilden participeren in de 
"Belgische zaak", waarbij hij een bedrag van ƒ 500.000 noemde, zijnde ongeveer een zesde deel 
van het benodigde kapitaal.16 Behalve Heineken en Vrumona werden ook enkele Belgische 
brouwerijen door Winters benaderd met het verzoek voor ongeveer een zelfde bedrag te 
participeren in een op te richten Seven-Up bottelarij. Ongetwijfeld meende Winters dat Seven-
Up in België meer kans van slagen had als het een ruime spreiding zou genieten, waartoe Seven-
Up aan meer dan één biermerk gekoppeld diende te worden. Heineken-directeur Feith maakte 
een half jaar later duidelijk alleen in Seven-Up Belgium te zijn geïnteresseerd voor zover hierd-
oor de vrij zwakke marktpositie van Heineken-bier in België kon worden versterkt. Feith erkende 

                                                 
14) W.J. van de Heuvel, Rapport 1 maart 1961 - 28 februari 1962 Firma Handelsonderneming Winters België te Maarheeze, Eindho-
ven, Accountantsbureau Govers, 15 oktober 1961 
15) Notitie van mr. C.J.G. Becht, Bunnik, 24 april 1962, Archief Becht  
16) Brief van dhr. F.A.C. van Engelen (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters) aan mr. C.J.G. Becht (Vrumona N.V.), Maarheeze, 4 
april 1962, Archief Becht; notitie van mr. C.J.G. Becht, Bunnik, 24 april 1962, Archief Becht; brief van dhr. J.R.J. Winters (N.V. 
Limonadefabriek v/h E.J. Winters) aan Jhr. P.R. Feith (Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V.), Maarheeze, 7 mei 1962; brief 
van Jhr. P.R. Feith aan dhr. J.R.J. Winters, Amsterdam, 17 mei 1962 
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dat Seven-Up een sterk frisdrankenmerk was, en als zodanig een waardevol middel om meer 
greep te krijgen op de Belgische biermarkt. Desalniettemin was frisdrank in de ogen van Feith 
een "bierdefensief" product: een brouwerij kon er zijn marktpositie mee verstevigen maar wonde-
ren mochten er zeker niet van worden verwacht. Dat Winters ook toenadering had gezocht tot 
enkele Belgische brouwerijen, die ongetwijfeld eveneens uit waren op versteviging van hun 
marktpositie, was in de ogen van Feith een duidelijk minpunt. Als Winters echter alleen met 
Heineken in Seven-Up Belgium zou participeren, werd van de bierbrouwer een inbreng verlangd 
van ongeveer ƒ 2 miljoen. Voor een marginale versteviging van de marktpositie van Heineken-
bier was dat eigenlijk een onacceptabel hoog bedrag. Becht op zijn beurt achtte een samenwer-
king tussen Winters en Vrumona op de Belgische frisdrankenmarkt alleen reëel wanneer eerst op 
de Nederlandse frisdrankenmarkt intensief zou worden samengewerkt.17 Hoewel de besprekingen 
hiertoe ogenblikkelijk werden aangevat, bleek al spoedig dat een samenwerking op de Neder-
landse markt niet één-twee-drie viel te realiseren. 
 
In de loop van 1963 verdwenen de plannen voor een Belgische productievestiging voorlopig in 
een bureaulade. Aanleiding vormden de verkoopresultaten in België, die sterk achterbleven bij 
de prognoses. Daarbij hadden Jan en Rob Winters zich voor de overname van de Belgische 
Seven-Up agentschappen niet alleen diep in de schulden gestoken, maar stonden zij ook nog eens 
garant voor de verliezen die de uitgekochte Seven-Up agenten in het verleden hadden geleden. 
Vanwege die verliesgarantie moest over het boekjaar 1962/1963 maar liefst ƒ 410.662 ten laste 
van de verlies- en winstrekening worden gebracht. Het totale verlies van Seven-Up Belgium en 
Handelsonderneming Winters België kwam dat boekjaar uit op ƒ 1.183.112, een bedrag dat ruim 
drie ton hoger lag dan de productiewinst van de Limonadefabriek v/h E.J. Winters!18 Door de 
slechte resultaten die in België werden geboekt kwam ook de liquiditeitspositie van de totale 
"Winters Groep" (de limonadefabriek, de verkoopmaatschappijen in Nederland, België en Duits-
land en de drankengroothandels in Eindhoven en Maarheeze) in gevaar. De Nederlandsche 
Credietbank [NCB], die in mei 1962 een rekening-courantkrediet op naam van de Winters Groep 
had geopend ter waarde van ƒ 1.5 miljoen (een plafond dat in maart 1963 tot ƒ 1.850.000 werd 
opgetrokken doordat separate kredietfaciliteiten van elk ƒ 175.000 werden geopend ten name van 
J.R.J. Winters Groothandel in Dranken en E.J. Winters & Zoon Groothandel in Dranken), waar-
schuwde in juni 1963 voor een fundamenteel ongezonde situatie: "Vooropgesteld zij, dat wij de 
heren Winters graag willen assisteren in hun ondernemersschap [...]. De moeilijkheid is, dat de 
[...] groei van het eigen vermogen beduidend achterblijft bij de expansiviteit van het zakendoen 
door de heren Winters."19  
 
Te koop: Seven-Up Belgium 
 
Ter verbetering van de liquiditeits- en vermogenspositie werd door de NCB, in haar hoedanig-
heid als huisbankier van de Winters Groep, gesuggereerd om Seven-Up Belgium weer af te 
stoten. Deze suggestie was niet aan dovemansoren gericht, want op 1 juli 1963 werd tijdens een 
directievergadering besloten dat pogingen in het werk zouden worden gesteld om de Belgische 
verkooporganisatie inclusief de Seven-Up bottellicentie voor België te verkopen aan een 
geïnteresseerde partij. Als zulks niet op korte termijn kon worden gerealiseerd zou worden 

                                                 
17) Verslag van een bespreking tussen Jhr. P.R. Feith (Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V.), mr. C.J.G. Becht (Vrumona 
N.V.) en de heren J.R.J. Winters en F.A.C. van Engelen (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters), Bunnik, 23 oktober 1962 
18) W.J. van de Heuvel, Rapport boekjaar 1962/63 N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters, Maarheeze ... [etc.], Eindhoven, 
Accountantskantoor Govers, 17 september 1963 
19) Brief van de Nederlandsche Credietbank N.V. aan Fa. Handelsonderneming Winters België, Eindhoven, 10 juni 1963 
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overgegaan tot inkrimping van het aantal depots. Dankzij bemiddeling door Seven-Up Nederland 
N.V., werden nog diezelfde maand besprekingen geopend met Spa Monopole S.A., de grootste 
frisdranken- en mineraalwaterproducent van België.20 Voor overdracht van de immateriële zaken 
(Seven-Up licentierechten en goodwill) vroegen de gebroeders Winters een bedrag van $ 
600.000 (ongeveer ƒ 2.2 miljoen), terwijl de materiële zaken (wagen- en emballagepark, inventa-
ris van de depots) tegen balanswaarde door Spa kon worden overgenomen.21 Hoewel Spa-direc-
teur Guy Dubois wel wat in Seven-Up zag, voelde hij weinig voor de rigide verkoopmethode die 
door de Seven-Up Export Corporation werd voorgeschreven. Die hield, zoals gezegd, in dat 
Seven-Up uitsluitend mocht worden verkocht door getrainde verkoper-chauffeurs, die in speciale 
Seven-Up trucks op gezette tijden en langs vaste routes alle afzetpunten in horeca en detailhandel 
bezochten. Op voorwaarde dat de trucks beschilderd waren in Seven-Up kleuren had de Seven-
Up Export Corporation geen bezwaar tegen het feit dat naast Seven-Up nog een tweede product 
(een coladrank of een sinasdrank) vanaf deze trucks werd verkocht. Het in België gangbare 
distributiesysteem, waarbij drankengrossiers soms meer dan tien verschillende merken 
frisdranken tegelijk verkochten, werd echter door de Seven-Up Export Corporation ten principale 
afgewezen: "It would mean that Seven-Up would become product number nine, ten or twelve on 
the truck and unless it would be asked for it would not be sold."22 
 
Nadat Spa de onderhandelingen had afgebroken hield Winters inderdaad vast aan het scenario 
om een aantal depots op te heffen. Eind 1963, begin 1964 werden de depots in Leopoldsburg, 
Brussel en Namen gesloten. De klanten die vanuit genoemde depots werden bevoorraad, werden 
in het vervolg bediend vanuit de depots in Hasselt, Aalst en Luik, waarvan de verzorgingsgebie-
den derhalve aanmerkelijk werden vergroot. Voor het overige werden de zaken in België min of 
meer op hun beloop gelaten, ook al omdat de ontwikkelingen op de Nederlandse frisdranken-
markt alle aandacht opeisten.23 Door onkundig management en gebrekkig toezicht vanuit 
Maarheeze liepen de vaste verkoopkosten in 1963 en 1964 snel op. De omzetontwikkeling in 
België hield daarbij geen gelijke tred. Nog steeds liep de Belgische consument niet erg warm 
voor Seven-Up. Die flauwe interesse werd onder meer veroorzaakt doordat de Belgische consu-
ment in hoge mate vertrouwd was met Spa Citron, Chaudfontaine Citron en soortgelijke fris-
dranken op basis van mineraalwater. Deze producten leken niet alleen qua smaak sterk op Seven-
Up maar beschikten bovendien over een minstens zo sterke kwaliteitsuitstraling en waren ook 
nog eens goedkoper. Dat Seven-Up Belgium per saldo toch een lichte omzetstijging realiseerde, 
was dan ook te danken aan het feit dat vanaf medio 1963 ook Sunkist-vruchtenlimonades (in 
driekantjes van 19 cl en horecaflesjes van 20.5 cl) vanaf de Seven-Up trucks werden verkocht. 
Na een nieuwe reorganisatie van de Belgische verkooporganisatie, eind 1964, werden "uit een 
oogpunt van efficiency" toch weer plannen gesmeed voor een Belgische productievestiging. 
Ditmaal werd gemikt op een fabriek van wat bescheidener proporties (met één bottellijn met een 
capaciteit van 24.000 flessen per uur) te bouwen in de driehoek Antwerpen-Gent-Brussel. Met de 
aankoop van grond, gebouwen, machines en installaties en de uitbreiding van het emballagepark 
was een investering gemoeid van in totaal ƒ 2.343.600. Ook ditmaal werd tevergeefs gepoogd 
andere partijen - in het bijzonder de Brusselse Pepsi-Cola bottelaar Brouwerij Caulier N.V. - te 
interesseren in deelname. Duidelijk was dat de gebroeders Winters net als in Zuid-Nederland ook 

                                                 
20) Notulen directievergaderingen N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters, Maarheeze, 1 en 15 juli 1963 
21) Brief van dhr. S.W.A. de Haer (Seven-Up Nederland N.V.) aan dhr. G. Dubois (Spa Monopole S.A), Bussum, 11 juli 1963; brief 
van dhr. F.A.C. van Engelen (Handelsonderneming Winters België) aan dhr. G. Dubois, Maarheeze, 2 augustus 1963   
22) Brief van dhr. S.W.A. de Haer (Seven-Up Nederland N.V.) aan dhr. G. Dubois (Spa Monopole S.A.), Bussum, 9 augustus 1963 
23) Notulen directievergadering N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters, Maarheeze, 21 oktober 1963 
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in België aanstuurden op een koppeling van Seven-Up en Pepsi-Cola.24  
 
Ondertussen raakte het geduld van Winters' huisbankier NCB langzaam maar zeker op. Ook De 
Nationale Investeringsbank [NIB], die in februari 1964 aan de Winters Groep een krediet van  
ƒ 1.5 miljoen had verstrekt, was al spoedig met zorg vervuld over de ontwikkelingen in België. 
Het op 28 februari 1964 afgesloten boekjaar 1963/1964 leverde voor Seven-Up Belgium en 
Handelsonderneming Winters België een nadelig exploitatiesaldo op van ƒ 412.679.25 Toen 
duidelijk werd dat de resultaten over het boekjaar 1964/1965 evenmin florissant zouden zijn, 
werd door de genoemde banken ten sterkste aangedrongen op het afstoten van de Belgische ver-
kooporganisatie. Het had geen zin door te gaan met aktiviteiten die chronisch verliesgevend 
waren, zo meende de NCB, dat van een nieuwe reorganisatie weinig heil verwachtte: "Ook in het 
verleden is de zaak meerdere malen over een andere boeg gegooid zonder financieel sukses."26 
En de NIB, door de gebroeders Winters in december 1964 benaderd om een aanvullend krediet, 
liet weten dat zulks uitgesloten was zolang de productiewinst van de Limonadefabriek v/h E.J. 
Winters zou worden tenietgedaan door de onevenredig hoge verliezen van Seven-Up Belgium en 
Handelsonderneming Winters België.27 De gebroeders Winters waren echter niet van zins de 
Belgische verkooporganisatie zonder meer te liquideren of voor een appel en een ei te verkopen. 
De banken werd verzocht geduld te hebben met het argument dat als de Belgische ver-
kooporganisatie werd gesloten, óók een gedeelte van de productiewinst van de Limonadefabriek 
v/h E.J. Winters zou komen te vervallen.28 In dit verband werd nadrukkelijk gewezen op het 
toenemende (zij het zeker niet spectaculair toenemende) verkoopvolume van zowel Seven-Up als 
Sunkist in België.29  
 
Dat evenwel ook de gebroeders Winters ervan doordrongen waren geraakt dat Seven-Up Belgi-
um een blok aan het been van de Limonadefabriek was geworden, blijkt uit diverse pogingen die 
in de navolgende maanden werden ondernomen om het verliesgevende bedrijf te verkopen. In 
juli 1965 werd de Belgische verkooporganisatie, inclusief de bottellicenties van Seven-Up en 
Sunkist voor België, te koop aangeboden voor een bedrag van $ 1.250.000 (ongeveer ƒ 4.5 
miljoen) aan Seven-Up Bottlers of Fairfield County, Inc. (South Norwalk, Connecticut), een 
Amerikaanse Seven-Up bottelmaatschappij waarvan de eigenaar (Charles D. Brooks) goed 
bevriend was met Jan en Rob Winters. De gebroeders Winters beloofden tegen een prix d'ami 
Seven-Up en Sunkist te zullen blijven leveren aan Seven-Up Belgium (via Handelsonderneming 
Winters België), totdat ook in België een eigen productievestiging zou zijn verrezen.30 In novem-

                                                 
24) Brief van dhr. F.A.C. van Engelen (Seven-Up Bottling Company Het Zuiden N.V.) aan dhr. P. Cools (S.A. Brasserie Caulier), 
Maarheeze, 22 september 1962; brief van dhr. F.A.C. van Engelen (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters) aan dhr. R. Charlier 
(Belgische Ministerie van Economische Zaken, Dienst voor Buitenlandse Investeringen), Maarheeze, 30 november 1964 
25) In verband met de afgegeven verliesgarantie werd een bedrag van / 103.584 ten laste van de verlies- en winstrekening gebracht 
(W.J. van de Heuvel, Rapport boekjaar 1963/64 Seven-Up te Maarheeze, Eindhoven, Accountantskantoor Govers, 10 december 
1964). 
26) Brief van de Nederlandsche Credietbank N.V. aan Fa. Handelsonderneming Winters België, Eindhoven, 4 januari 1965 
27) Brief van De Nationale Investeringsbank (Herstelbank) N.V. aan Limonadefabriek v/h E.J. Winters N.V., 's-Gravenhage, 31 
december 1964. Uiteindelijk bleek de NIB toch bereid tot het verstrekken van een aanvullend rekening-courantkrediet van ƒ 670.000. 
Daaraan was evenwel de voorwaarde verbonden dat zodra mocht blijken dat de liquiditeit van de Nederlandse bedrijven ernstig had te 
lijden onder de gang van zaken in België, Seven-Up Belgium en Handelsonderneming Winters België op eerste verzoek van de bank 
dienden te worden geliquideerd. Daarbij werd een kritische grens getrokken van ƒ 150.000 verlies in deze bedrijven over het boekjaar 
1965/1966.   
28) Brief van dhr. F.A.C. van Engelen (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters) aan De Nationale Investeringsbank (Herstelbank) 
N.V., Maarheeze, 12 januari 1965 
29) Brief van dhr. F.A.C. van Engelen (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters) aan De Nationale Investeringsbank (Herstelbank) 
N.V., Maarheeze, 31 maart 1966 + bijlage (Recapitalutatie van omzetten Seven-Up en Sunkist-producten over boekjaar 1965/66 (1 
maart 1965 - 28 februari 1966) 
30) Brieven van dhr. J.R.J. Winters (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters) aan dhr. C.D. Brooks (Seven-Up Bottlers of Fairfield 
County, Inc.), Maarheeze, 2 en 22 juli 1965; brieven van dhr. C.D. Brooks aan dhr. J.R.J. Winters, South Norwalk, 6 en 30 juli 1965   
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ber 1965 was de vraagprijs van de gebroeders Winters gezakt tot het veel reëlere bedrag van  
$ 835.000 (ongeveer ƒ 3 miljoen) maar ook bij dat bedrag hapte de Amerikaanse vriend niet 
toe.31 Tegelijkertijd werd wederom onderhandeld met Spa Monopole, waarbij de inzet een 
vraagprijs van ƒ 4 miljoen was, uit te splitsen in een bedrag van ƒ 2.6 miljoen voor immateriële 
activa (licentierechten Seven-Up en Sunkist plus goodwill) en een bedrag van ƒ 1.4 miljoen voor 
overname van materiële activa tegen boekwaarde.32 Ditmaal scheelde het weinig of Winters en 
Spa kwamen tot overeenstemming. Winters was bereid in te stemmen met een voorstel van Spa 
om de prijs voor de immateriële activa te verrekenen met de winst van Seven-Up Belgium: 
gedurende de eerste vijf exploitatiejaren zou Spa de helft van de winst afdragen aan Winters, 
waarbij de winstuitkering over vijf jaar gemeten minimaal ƒ 1.5 miljoen en maximaal ƒ 3.7 
miljoen zou bedragen. Met het voorstel van Spa om ook de materiële activa op basis van een 
betalingsregeling over te nemen, gingen de gebroeders Winters echter niet akkoord. Voor hen 
was alleen een kastransactie bespreekbaar.33 

 

                                                 
31) Telegram van dhr. J.R.J. Winters (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters) aan dhr. C.D. Brooks (Seven-Up Bottlers of Fairfield 
County, Inc.), Maarheeze, datum onbekend; telegram van dhr. C.D. Brooks aan dhr. J.R.J. Winters, South Norwalk, 3 november 1965 
32) Brieven van dhr. J.R.J. Winters (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters) aan dhr. G. Dubois (Spa Monopole S.A.), Maarheeze, 8 
juli 1965; brief van dhr. G. Dubois aan dhr. J.R.J. Winters, Spa, 14 juli 1965; brief van de heren J.R.J. Winters en R.P.J. Winters aan 
dhr. G. Dubois, Maarheeze, 14 september 1965; brief van de heren J.R.J. Winters en R.P.J. Winters aan dhr. Wendy (Spa Monopole 
S.A.), Maarheeze, 21 september 1965  
33) Brief van de heren J.R.J. Winters en R.P.J. Winters (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters) aan dhr. Wendy (Spa Monopole 
S.A.), Maarheeze, 7 oktober 1965  
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Seven-Up Belgium wordt Vrumona België 
 
Terwijl de onderhandelingen met Spa in een impasse waren beland, werden besprekingen 
geopend met Vrumona. Dat bedrijf had  inmiddels zowel de Seven-Up Bottling Company 
Amsterdam (1 oktober 1961) als de Seven-Up Bottling Company Het Noorden (1 mei 1964) 
ingelijfd en was daarmee de grootste Nederlandse Seven-Up bottelaar geworden. Jan Winters en 
Vrumona-directeur Kees Becht spraken elkaar regelmatig in B.B.M.-verband en op bottelaars-
vergaderingen van Seven-Up Nederland. Winters en Vrumona onderhielden eveneens nauwe 
betrekkingen op het vlak van de verkoop en productie van Sunkist-vruchtenlimonades (zie 
hoofdstuk 4). Toen Kees Becht ter ore kwam dat Seven-Up Belgium te koop stond en dat de 
onderhandelingen met Spa reeds in een vergevorderd stadium verkeerden, verklaarde hij tegen-
over Jan Winters dat Vrumona bereid was voor Seven-Up Belgium hetzelfde goodwillbedrag  
(ƒ 2.6 miljoen) neer te te tellen als Spa Monopole. Aangezien Seven-Up op dat moment 
Vrumona's voornaamste moneymaker was, en de groeimogelijkheden op de Belgische markt 
(gezien het lage hoofdelijk verbruik van Seven-Up) evident waren, achtte Becht voorafgaand 
boekenonderzoek niet nodig. De gebroeders Winters bedachten zich geen moment. Binnen 
enkele dagen werden zij en Becht het eens over de wijze waarop het goodwillbedrag zou worden 
betaald: in vijf jaarlijkse termijnen, waarbij het bedrag gedurende de eerste vier jaar afhankelijk 
was van het aantal verkochte eenheden (4 Bfr. per kist of doos Seven-Up en Sunkist) terwijl het 
eventueel resterende bedrag aan het eind van het vijfde jaar zou worden uitbetaald. De overname 
van activa en passiva zou tegen de balanswaarde van 28 februari 1966 geschieden. Na enig heen 
en weer gepraat werd dit bedrag gesteld op ƒ 708.339.  
 
Per 1 maart 1966 werd Vrumona de nieuwe eigenaar van Seven-Up Belgium. Het kantoor werd 
door Vrumona onmiddellijk verplaatst van Borgerhout naar Aalst (Geraardsbergsestraat 229) 
terwijl de naam van het bedrijf in april 1967 werd gewijzigd in Vrumona België.34 Eindelijk 
waren de gebroeders Winters verlost van hun zwaar verliesgevende Belgische verkooporgani-
satie.35 Maar er was meer om verheugd over te zijn. Met Vrumona was overeengekomen dat 
Limonadefabriek v/h E.J. Winters de leveranties van Seven-Up en Sunkist aan België gewoon 
zou continueren. Vrumona meende dat zulks goedkoper was: Maarheeze lag nu eenmaal dichter 
bij de grens dan Bunnik en Winters beschikte bovendien over de geëigende transportmiddelen. 
Het prettige gevolg van deze regeling was dat Limonadefabriek v/h E.J. Winters niet van de één 
op de andere dag een gedeelte van haar productiewinst verloren zag gaan. Met de ontvangen 
overnamesom en het goodwillbedrag kon het negatieve eigen vermogen van Handelsonder-
neming Winters België ruimschoots worden gecompenseerd.36 Al met al was voor Winters 
sprake van een zeer profijtelijk deal. Vrumona beleefde minder genoegen aan haar aankoop. Al 
snel werd Becht duidelijk dat het betaalde goodwillbedrag in geen verhouding stond tot de 
winstverwachting van Vrumona België.37 De eigen depots en het arbeidsintensieve verkoper-

                                                 
34) Brieven van dhr. P. Demeulenaere (Nederlandsche Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg) aan Vrumona N.V., Brus-
sel, 21 november en 30 december 1966; brief van dhr. S.A. Schetters (Vrumona N.V.) aan de Nederlandsche Kamer van Koophandel 
voor België en Luxemburg, Bunnik, 6 januari 1967, Archief Becht; Belgisch Staatsblad, 3 juni 1967, bijl. handelsvennootschappen 
1294-1 en 1294-2 
35) Brief van dhr. Th.C. Vertegaal (Vrumona N.V.) aan dhr. F.A.C. van Engelen (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters), Bunnik, 8 
mei 1967 
36) Het negatief eigen vermogen van Handelsonderneming Winters België bedroeg per 1 maart 1966 ƒ 1.855.205 (P. van de Vorst, 
Firma Handelsonderneming Winters België : rapport 1 maart 1966 - 28 februari 1967, Eindhoven, Accountantskantoor Govers, 6 
oktober 1967). 
37) Brief van mr. C.J.G. Becht (Vrumona N.V.) aan N.V. Handelmaatschappij v/h E.J. Winters, Bunnik, 29 juni 1967, Archief Becht. 
Omgerekend in Nederlandse guldens werd door Vrumona over het jaar 1966 aan Winters een goodwillbedrag betaald van ƒ 273.518. 
Over 1967 werd een bedrag betaald van ƒ 257.004, over 1968 een bedrag van ƒ 268.652 en over 1969 een bedrag van ƒ 290.923. 
Zodoende resteerde per 31 december 1970 nog een goodwillbedrag van ƒ 1.509.903 (J. van Kan, Controle-rapport over het boekjaar 
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chauffeursysteem waren verantwoordelijk voor buitensporig hoge verkoop- en distributiekosten. 
Noodgedwongen werd in 1968 een drastische sanering doorgevoerd, waarbij zowel het verkoper-
chauffeursysteem als de verkoopdepots sneuvelden. De personeelssterkte werd aan de nieuwe 
situatie aangepast.38 De kratten Seven-Up en de kratten en dozen Sunkist werden in het vervolg 
door Handelsonderneming Winters België afgeleverd bij een centraal magazijn in Deurne (Rae-
velbergstraat 22). Van daaruit werden de goederen uitsluitend nog geleverd aan levensmiddelen-
groothandels en drankengrossiers. Voor de omzet in België had dit echter nauwelijks gevolg. De 
verliezen verminderden weliswaar maar Vrumona België bleef hardnekkig in de rode cijfers 
belanden.  
 
In 1969 probeerde Vrumona tevergeefs de Seven-Up licentie voor België te verkopen aan Spa. 
Tussen de vraagprijs van Vrumona (Bfr. 20 miljoen) en de prijs die Spa bereid was te betalen 
(Bfr. 7 miljoen) gaapte een onoverkomelijke kloof. Ook had Spa bedenkingen tegen diverse 
bepalingen uit de licentie-overeenkomst.39 Een volgende saneringsronde volgde waarbij het kan-
toor in Aalst door Vrumona werd gesloten en de Belgische verkoopstaf werd ingekwartierd bij de 
verkooporganisatie van Heineken en Amstel in Brussel (1 maart 1970). In 1971 slaagde 
Vrumona er toch nog in om de Seven-Up licentie voor België te verkopen. Brouwerij De Ko-
ninck N.V. (Antwerpen) werd per 1 oktober 1971 de nieuwe eigenaar: het bedrijf nam niet alleen 
de Seven-Up emballage van Vrumona over maar bleef ook nog enkele maanden gebruik maken 
van de loonbotteldiensten van Winters.40 Pas in de loop van 1972 kwam er een einde aan Win-
ters' rol als Seven-Up bottelaar voor België. Dat Winters ook nadien nauw betrokken bleef bij de 
Belgische markt, was omdat het bedrijf zich inmiddels had ontpopt tot één van de belangrijkste 
producenten van frisdrankblikjes in West-Europa. Als contract canner produceerde Winters 
tussen 1972 en 1989 onder andere miljoenen blikjes Seven-Up voor de Belgische markt. 
 
Seven-Up Aken 
 
De onbevangen wijze waarop de gebroeders Winters in de Belgische markt waren gestapt (1958) 
en de zelfverzekerde wijze waarop zij vervolgens de gehele Belgische markt naar zich toetrokken 
(1960), gaven blijk van een nog ongeschokt en grenzeloos vertrouwen in Seven-Up. Waarom zou 
wat in Zuid-Nederland met deze frisdrank was gelukt even over de grens niet lukken? Dat daarbij 
niet alleen gedacht werd aan de zuidgrens van Nederland bleek in 1962, toen de gebroeders 
Winters (voor een bedrag van ƒ 177.300) ook de Seven-Up licentie voor het Regierungsbezirk 
Aachen wisten te verwerven. Voor dit Duitse licentiegebied, grenzend aan Nederlands en 
Belgisch Limburg, werd op 23 maart 1962 een afzonderlijke verkooporganisatie opgericht onder 
de naam Seven-Up Aachen G.m.b.H. Deze verkooporganisatie hield kantoor in Heinsberg en 
beschikte tevens over enkele eigen depots. Maar gelijk Jan en Rob Winters zich verkeken hadden 
op de eigenzinnigheid van de Belgische consument, had ook de Duitse consument niet veel op 
met Seven-Up. Het volume Seven-Up dat in het Duitse licentiegebied werd weggezet bedroeg 
lange tijd niet meer dan enkele honderdduizenden liters per jaar. Pas in 1974 werd voor het eerst 
een jaaromzet van meer dan 500.000 liter Seven-Up gerealiseerd! Net als de Belgische consu-
ment bleek de Duitse consument verknocht aan mineraalwater met citroenaroma (Zitronenspru-

                                                                                                                                               
1969/1970, Maarheeze, N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters, 11 september 1970).  
38) Verslag over het jaar 1968 van het Vrumona-concern, Bunnik, Vrumona N.V., juli 1969, p.III-IV, Archief Vrumona 
39) Verslag van een bespreking tussen dhr. S.W.A. de Haer (Seven-Up Nederland N.V.) en de heren J.R.J. Winters, R.P.J. Winters, 
F.A.C. van Engelen en H.L.M. Vullinghs (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters), Maarheeze, 21 oktober 1969 
40) Verslag van een bespreking tussen de heren Meyskens (Seven-Up Nederland N.V.), Vandenbroucke en Tomme (Brouwerij De 
Koninck N.V.) en R.P.J. Winters, F.A.C. van Engelen en H.L.M. Vullinghs (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters), Maarheeze, 6 
september 1971 
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del), waarvan tientallen merken op ruime schaal verkrijgbaar waren. Horeca-ondernemers en 
kruideniers beschouwden Seven-Up als een artikel zonder toegevoegde waarde en namen het 
daarom niet op in hun assortiment. Wat Winters verder parten speelde was dat Seven-Up in 
Duitsland nog geen hecht netwerk van licentiebottelaars kende en dat bij afwezigheid daarvan 
ook geen landelijke reclame- en promotiecampagnes werden gevoerd. Veel Duitsers wisten niet 
eens hoe ze de naam Seven-Up dienden uit te spreken! 

 
Dat Seven-Up Aachen G.m.b.H. niet reeds na enkele jaren werd afgestoten of opgedoekt was 
omdat de Sunkist-vruchtenlimonades vanaf juni 1963 mochten meeliften op de verkooptrucks. 
Anders dan in Zuid-Nederland en België overvleugelde Sunkist binnen de kortste keren Seven-
Up. In 1964 bestond reeds 84.5% van het in Aken en omstreken gerealiseerde omzetvolume uit 
Sunkist. Zonder overdrijven kunnen we derhalve stellen dat het niet Sunkist was dat meeliftte op 
de Seven-Up wagens, maar Seven-Up dat meeliftte op haar eigen wagens. Voor het overige valt 
er weinig over Seven-Up Aachen te melden. Vanwege de geringe omvang van het licentiegebied 
was het belang van Seven-Up Aachen niet zo groot. Vergeleken bij de verliezen in België waren 
de verliezen in Duitsland gering. Waar in Nederland en België reeds eind jaren zestig afscheid 
was genomen van het verkoper-chauffeursysteem, schakelde Seven-Up Aachen pas in 1973 over 
van Fahrverkauf op Zentralanlieferung aan levensmiddelen- en drankengrossiers. Aan de 
levering van flessen Seven-Up en Sunkist kwam in 1981 een eind in verband met statiegeld-
verschillen tussen Nederland en Duitsland en daaruit voortvloeiende ongewenste parallelhandel. 
Voortaan vervaardigde Winters voor haar Duitse afnemers uitsluitend nog eenmalige verpakkin-
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gen. De enigszins misplaatste naam Seven-Up Aachen werd in 1978 vervangen door Atlantik 
G.m.b.H. 

 
Seven-Up verliest haar onaantastbare positie 
 
Terug weer naar de Nederlandse markt, waar het met de appreciatie van Seven-Up aanzienlijk 
beter was gesteld dan in België en Duitsland. Toch kwamen ook hier in de tweede helft van de 
jaren zestig de grenzen van de groei in zicht. Hoewel directeur Stef de Haer van Seven-Up 
Nederland in februari 1966 nog juichend had verkondigd dat Seven-Up "op weg [was] naar de 
top" - waaruit sommige journalisten ten onrechte opmaakten dat Coca-Cola reeds in omzetvolu-
me voorbij was gestreefd41 - bleef de omzetgroei van Seven-Up dat jaar duidelijk achter bij de 
groei van de totale frisdrankenmarkt. Zorgelijk was vooral dat het marktsegment van de lemon-
limedranken binnen de totale frisdrankenmarkt wel een meer dan gemiddelde groei vertoonde. 
De conclusie kon alleen maar luiden dat Seven-Up marktaandeel verloor aan andere lemon-
limedranken.42 Het achterblijven van Seven-Up werd inderdaad veroorzaakt door de sterk 
toegenomen concurrentie die ondervonden werd van andere lemon-limedranken. Vooral op de 
thuisverbruikersmarkt moest Seven-Up flinke klappen incasseren. Supermarktketen Albert Heijn 
had in 1965 een literfles lemon-limedrank onder private label geïntroduceerd (AH Up Drink) 

                                                 
41) Het Financieele Dagblad, 25 februari en 3 maart 1966 
42) Seven-Up : marketingplan, reclameplan 1969, brandimage-onderzoek (interpretatie), [Amsterdam], LPE Nederland N.V., 25 februari 1969, 

p.6 
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tegen een consumentenprijs van slechts 55 cent, wat bijna 40% voordeliger was dan de 82 cl 
gezinsfles Seven-Up, die in de winkel 73 cent kostte. Supermarktketen De Gruyter introduceerde 
niet lang daarna eveneens een scherpgeprijsde literfles lemon-limedrank. AH Up Drink en De 
Gruyter Up Drink werden beiden geproduceerd door Raak, dat onder eigen etiket (Raak Up 
Drink) een literfles lemon-limedrank verkocht die qua prijsstelling tussen Seven-Up en de 
genoemde huismerken werd gepositioneerd. Daarbij hadden de genoemde literflessen het gemak 
van een hersluitbare plastic schroefdop terwijl de gezinsfles Seven-Up het nog met een kroonk-
urk moest stellen (voor een grote fles natuurlijk minder praktisch).  
 
Ook in de horeca- en institutionele sector kreeg Seven-Up te maken met een geduchte concur-
rent. De Nederlandse Coca-Cola bottelaars lanceerden in 1966 Sprite, net als Seven-Up een 
premium priced  lemon-limedrank.43 Sprite was behalve in standaardflesjes van 20 cl ook in 
kingsize flessen van 29.6 cl leverbaar. De Seven-Up bottelaars zagen zich daarom gedwongen 
naast hun standaardflesje eveneens een kingsize fles te introduceren. Landelijk gezien leverde de 
Seven-Up kingsize fles, die speciaal bedoeld was voor jongeren met een grote dorst, geen 
volumewinst op. Zoals reeds verwacht bleek de kingsize fles de omzet in standaardflesjes 
enigszins te drukken. In het Seven-Up rayon van Winters werd de kingsize fles in mei 1966 
geïntroduceerd en vond de verpakking vooral aftrek bij de kantinediensten van het leger (de 
zogenaamde cadi's). In 1967 werd door Winters met de kingsize fles een piekomzet behaald van 
66.025 verkochte kratten, op literbasis goed voor slechts 3.7% van het totale Seven-Up volume 
dat door Winters in Zuid-Nederland werd verkocht.44 Tot 1974 werd de kingsize fles uitsluitend 
in het verpakkingsassortiment gehandhaafd omdat men bang was klanten te verliezen aan Bottel-
maatschappij Dongen N.V., de in Zuid-Nederland opererende Coca-Cola bottelaar die gelieerd 
was aan Van Tuyn's Limonadefabrieken en Distilleerderijen N.V. (Dongen). Toen Bottelmaat-
schappij Dongen (inmiddels met Van Tuyn opgegaan in het concern Frisdranken Industrie 
Nederland B.V.) en de overige Coca-Cola bottelaars in 1974 de kingsize fles Sprite van de markt 
haalden, trok ook Winters onmiddellijk de Seven-Up kingsize fles terug. 
 
Mede vanwege de als maar sterker wordende concurrentie drong zich eind jaren zestig aan Jan en 
Rob Winters de vraag op of het niet verstandig was het bedrijf in Maarheeze te verkopen. Zo 
lang het omzetvolume steeg kon immers een goede overnameprijs worden bedongen. Een dalend 
omzetvolume (en het was reëel die mogelijkheid onder ogen te zien) zou het bedrijf daarentegen 
in waarde doen verminderen. Hoewel hun emotionele band met het bedrijf sterk was, waren de 
zakelijke instincten van Jan en Rob Winters net even sterker. Als de omstandigheden daar aan-
leiding toe gaven en het overnamebod was aantrekkelijk genoeg, mocht verkoop zeker niet 
worden uitgesloten. Daarbij kwam dat Jan Winters, wegens tal van andere werkzaamheden45 en 
verplichtingen, steeds minder tijd kon vrijmaken voor Maarheeze. Overigens gold voor beide 
broers dat zij zich al enkele jaren nauwelijks meer bemoeiden met de praktische bedrijfsvoering. 
In feite hielden zij zich nog slechts bezig met zaken die de kern van de onderneming raakten, 

                                                 
43) Hoewel Sprite werd ook in gezinsflessen van 75 cl aan de levensmiddelenhandel werd verkocht, wist deze lemon-limedrank vooral 
in de horeca-, de bij-het-werk en de recreatiemarkt enkele procenten van het marktaandeel van Seven-Up af te snoepen. 
44) Omzetboek 1961-1970 
45) In 1966 werd N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters lid van de Eindhovensche Fabrikantenkring, een in 1944 opgerichte 
vereniging onder voorzitterschap van ir. F.J. (Frits) Philips waarin vrijwel alle grote industriële werkgevers uit de regio Eindhoven 
waren vertegenwoordigd. In de Eindhovensche Fabrikantenkring sprak de ‘fine fleur’ van het Oost-Brabantse industriële leven 
informeel over tal van maatschappelijke kwesties en sociaal-economische aangelegenheden (A. Adang, Vijftig jaar Eindhovensche 
Fabrikantenkring, 1944-1994, Eindhoven, Eindhovensche Fabrikantenkring, 1994, p.109).  Dat Jan en Rob Winters toegang hadden 
tot dit prestigieuze gezelschap, waar regelmatig over grote sommen geld werd gesproken en ook over de verkoop van bedrijven werd 
gesproken alsof het de gewoonste zaak van de wereld was, heeft er wellicht mede toe bijgedragen dat zij eind jaren zestig de 
mogelijkheid van verkoop van hun limonadefabriek begonnen te overwegen. 
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zoals het investeringsbeleid en het merken- en productbeleid. Rond 1960 waren Jan en Rob al 
begonnen verantwoordelijkheid te delegeren naar lagere niveaus. Vooral na 1965 werden steeds 
meer dagelijkse beslissingen overgelaten aan zwager Frans van Engelen, die behalve als directeur 
van Handelmaatschappij Winters ook fungeerde als directiesecretaris van de totale Winters 
Groep. In 1965 was bovendien in de persoon van Harry Vullinghs een directeur productiezaken 
aangetrokken. Vullinghs, die eerder als productiemanager werkzaam was geweest bij Bierbrou-
werij De Vriendenkring (Arcen) en die als productiedirecteur zijn sporen reeds had verdiend bij 
de Venezolaanse brouwerij La Llanera (Maracay), liet zich ook in Maarheeze kennen als een 
buitengewoon kundig en gedreven manager. Zelfs in tijden dat er 's avonds en 's nachts gebotteld 
werd, kon Vullinghs op de meest onverwachte momenten opduiken in de productiehal om te 
controleren of alles wel liep zoals gepland. 
 
Wat betreft een eventuele verkoop van het bedrijf, spraken de gebroeders Winters in de jaren 
1968, 1969 en 1970 enkele malen met Heineken-directeur J. van der Werf, die rond deze tijd ook 
overname-onderhandelingen voerde met Seven-Up bottelaar Scheperboer. De besprekingen 
tussen Van der Werf en de gebroeders Winters liepen echter op niets uit (in het volgende hoofd-
stuk komen we hier nog op terug) en hetzelfde gold voor Van der Werfs bespekingen met 
Scheperboer. Behalve met Heineken zochten de gebroeders Winters ook contact met enkele 
buitenlandse concerns waarvan het vermoeden bestond dat zij belangstelling koesterden voor de 
Nederlandse frisdrankenmarkt. Uit verslagen van directievergaderingen blijkt dat met dit doel in 
1968 contacten werden aangeknoopt met Beatrice Foods Company (een wereldwijd opererend 
voedingsmiddelenconcern dat in de Verenigde Staten reeds een groot aantal frisdrankfabrieken 
bezat) en met Allied Breweries (een Brits bier- en drankenconcern dat recentelijk in Nederland 
de brouwerijen van De Drie Hoefijzers en Oranjeboom had overgenomen plus enkele daaraan 
gelieerde frisdrankproducenten). Tot concrete onderhandelingen met deze partijen kwam het 
echter niet. 
 
Seven-Up in de tegenaanval 
 
Na enkele jaren verbijsterd en onmachtig de opkomende concurrentie te hebben gadegeslagen 
besloot Seven-Up Nederland in 1968 de tegenaanval in te zetten. Er moest simpelweg wat 
gebeuren omdat de verkopen inmiddels niet alleen in relatieve zin (marktaandeel) maar ook in 
absolute zin (omzetvolume) begonnen terug te lopen. In 1967 wisten de Nederlandse Seven-Up 
bottelaars nog 69.9 miljoen liter Seven-Up te verkopen, een volume dat in 1968 was gedaald tot 
66.2 miljoen liter. Overigens manifesteerde deze terugval zich uitsluitend in de rayons van 
Seven-Up Bottling Company Amsterdam (van 29.2 naar 26.8 miljoen liter), Seven-Up Bottling 
Company Rotterdam (van 10.1 naar 8.7 miljoen liter) en Seven-Up Bottling Company Het 
Oosten (van 11.3 naar 10.3 miljoen liter). In de noordelijke en zuidelijke provincies van ons land 
steeg de omzet nog steeds: Seven-Up Bottling Company Het Noorden zag haar omzetvolume 
toenemen van 6.7 naar 7.5 miljoen liter en Seven-Up Bottling Company Het Zuiden (Winters) 
noteerde een stijging van 12.7 naar 12.9 miljoen liter.46 Dat het omzetvolume Seven-Up in Zuid-
Nederland nog steeds stijgende was, was niet zo verwonderlijk: vergeleken met de overige 
rayons was de consumptie van Seven-Up per hoofd van de bevolking in het rayon van Winters 
relatief laag. 
 

                                                 
46) E.J.G. van de Goor, Omzetanalyses van Seven-Up en Sunkist over de jaren 1965-1966-1967-1968, Maarheeze, N.V. Limonadefa-
briek v/h E.J. Winters, februari 1969, p.57-62 
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Consumptie van lemon-limedranken per hoofd van de bevolking in liters 
 
jaar 

 
Seven-Up 
rayon Win-
ters 

 
Seven-Up ove-
rige rayons 

 
Seven-Up 
geheel 
Nederland 

 
overige 
lemon-lime-
dranken 

 
lemon-lime-
dranken 
totaal 

 
1965 
1966 
1967 
1968 

 
3.18 
3.78 
4.24 
4.35 

 
4.74 
5.65 
6.16 
5.66 

 
4.35 
5.05 
5.53 
5.22 

 
1.40 
1.79 
2.38 
3.89 

 
5.75 
6.84 
7.91 
9.11 

 
Bron: E.J.G. van de Goor, Omzetanalyses van Seven-Up en Sunkist over de jaren 1965-1966-1967-1968, Maarheeze, N.V. 
Limonadefabriek v/h E.J. Winters, 1969, p.66. Bewerking: P. Zwaal  

  
Uit een in 1968 door Ogilvy & Mather gehouden marktonderzoek kwam naar voren dat in het 
marktsegment van de lemon-limedranken merkentrouw een veel minder grote rol speelde dan in 
het marktsegment van de coladranken. Wilde Seven-Up haar marktleiderspositie consolideren 
dan diende een marketingstrategie te worden ontwikkeld die merkentrouw bevorderde. Daartoe 
dienden de bestaande reclame en promotie-activiteiten te worden herzien. Deze activiteiten 
dienden niet langer afgestemd te worden op consumenten die nog onbekend waren met Seven-
Up maar op de consumenten die al met het product hadden kennisgemaakt of die zelfs vaste ge-
bruikers waren. Wat betreft de groep vaste gebruikers moest getracht worden de gebruiksin-
tensiteit te verhogen. Deze gebruikers moest op één of andere wijze aan het verstand worden 
gebracht dat Seven-Up bij veel meer gelegenheden kon worden gedronken dan zij thans reeds 
deden (uitbreiding van het aantal gebruiksmomenten) en dat Seven-Up bijvoorbeeld ook geschikt 
was om te mixen. Gebruikers die zich schuldig maakten aan brand switching (nu eens Seven-Up, 
dan weer een ander merk) dienden duidelijk gemaakt te worden waarin Seven-Up zich van 
andere lemon-limedranken onderscheidde. En consumenten die definitief voor een ander merk 
hadden gekozen, moesten door aantrekkelijke premiums tot impulsaankopen van Seven-Up 
worden aangezet.  
Op basis van deze uitgangspunten werd door het Amsterdamse reclamebureau LPE Nederland 
N.V. een campagne ontwikkeld waarvan de slogan luidde "Seven-Up ... de enige". Aldus werd 
subtiel afstand genomen van de enkele jaren daarvoor geadopteerde slagzin "Seven-Up de enige 
echte", die impliciet het bestaan van imitaties erkende en daarmee te weinig arrogant was. In 
advertenties werd sterk de nadruk gelegd op het internationale karakter van Seven-Up, aangezien 
uit een enquête was gebleken dat op dit punt een zekere profilering mogelijk was ten opzichte 
van de overige lemon-limedranken. Het centrale thema in deze advertenties was "Er komt niets 
anders in ons huis dan Seven-Up", waarmee de consument onverbloemd tot merkentrouw werd 
aangezet.47 Meest verrassende advertentie in deze reeks was die waarin kindvrouwtje Danny 
Cruyff haar man Johan beloofde niets anders in huis te zullen halen dan Seven-Up.48 In mei 1968 
coördineerde Seven-Up Nederland voor het eerst een nationale consumentenactie waaraan alle 
Nederlandse Seven-Up bottelmaatschappijen deelnamen. Door merkjes te verzamelen, verborgen 
onder de kroonkurk van de gezinsfles Seven-Up, konden consumenten sparen voor gratis 
affiches. Nooit eerder had de Nederlandse Seven-Up organisatie haar toevlucht genomen tot 
dergelijke middelen maar vanaf 1968 werd vrijwel elk jaar iets nieuws geprobeerd, waarbij niet 

                                                 
47) Seven-Up : marketingplan, reclameplan 1969, brandimage-onderzoek (interpretatie), [Amsterdam], LPE Nederland N.V., 25 
februari 1969, p.19-36 
48) Algemeen Dagblad, 29 mei 1969 
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zelden het getal 7 een belangrijke symboolfunctie vervulde. In verband met dit soort consumen-
tenacties besloot Winters het al jarenlang onveranderd gebleven reclamebudget voor Seven-Up 
van 35 cent per krat met ingang van het boekjaar 1969/1970 op te trekken tot 50 cent per krat. 
Daarbij dient aangetekend te worden dat Winters het reclamebudget voor Seven-Up reeds een 
aantal jaren achtereen fors had overschreden, zodat feitelijk sprake was van een betere afstem-
ming op elkaar van werkelijke en begrote reclamekosten. Dat doet echter niet af aan het feit dat 
de uitgaven in verband met reclame voor Seven-Up in de tweede helft van de jaren zestig snel 
toenamen. In het boekjaar 1964/1965 werd door Winters ƒ 458.490 (circa 37 cent per krat) 
uitgegeven aan reclamekosten Seven-Up, een bedrag dat in het boekjaar 1969/1970 was opgelo-
pen tot ƒ 797.482 (circa 48 cent per krat).49 Ook Scheperboer en Vrumona (dat per 1 april 1969 
Handelmaatschappij v/h J.C. Tims had ingelijfd en nu bijna 60% van alle Nederlandse Seven-Up 
verkocht) verhoogden hun reclamebudget. Desondanks zag Seven-Up haar marktaandeel maand 
na maand en beetje bij beetje afkalven. Goedkope lemon-limedranken, veelal gebotteld in 
literflessen, overspoelden in 1970 de markt. Frisdrankproducenten die de literfles in hun assor-
timent opnamen, investeerden dikwijls tegelijkertijd in high speed bottelapparatuur. Het gevolg 
daarvan was dat de Nederlandse frisdrankenindustrie begin jaren zeventig met structurele overca-
paciteit en een neerwaartse druk op de prijzen werd geconfronteerd. Producenten als Bavaria 
N.V. (Lieshout), Herschi N.V. (Hoensbroek) en Fr. Verheijen & Zonen N.V. (Baarle-Nassau) 
traden onder deze omstandigheden in de voetsporen van Drankenindustrie Raak. Naast eigen 
merken (3-ES Up, Herschi Up Drink, Limfa Up) vervaardigden zij elk een reeks van huismerken 
voor grootwinkelbedrijven en inkoopcombinaties.  
 
Dat Seven-Up Nederland in mei 1972 een belangrijke overwinning boekte in het al twintig jaar 
durende gevecht om het merkenrechtelijk eigendom van het woordje `Up', bracht evenmin een 
ommekeer teweeg in de marktverhoudingen. Hoewel een aantal Nederlandse frisdrankenprodu-
centen op grond van het zogenaamde Seven-Up arrest van de Hoge Raad gedwongen (Hero) of 
vrijwillig (Bavaria, Herschi, Limfa) besloot tot intrekking van de door hen gevoerde merknamen 
van het X-Up type, trok geen enkele grote producent zich definitief terug uit het marktsegment 
van de lemon-limedranken. De meeste producenten vervingen simpelweg het woordje `Up' door 
een ander achtervoegsel (3-ES Up van Bavaria werd bijvoorbeeld 3-ES Drink, Herschi Up Drink 
werd weer Herschi Pub) waarbij zij erop vertrouwden dat de consument hun product toch wel als 
lemon-limedrank zou herkennen vanwege de kleur van het etiket en de dop. Ook grootwinkelbe-
drijven (De Gruyter met De Gruyter Up Drink, Vroom & Dreesmann met Venda Up Drink, 
Hema met Hema Up Drink), vrijwillig filiaalbedrijven (Spar met Spar Up) en verbruikers-
coöperaties (ETOS met ETOS Up) bleken bereid onder bepaalde voorwaarden het gebruik van 
hun X-Up huismerk te staken. In de meeste gevallen stond Seven-Up Nederland toe dat bestaan-
de etikettenvoorraden werden opgebruikt. Tegen bedrijven die weigerden het gebruik van hun X-
Up merk te staken werden juridische procedures aangepannen. In enkele gevallen volgde na 
dagvaarding alsnog een capitulatie. Alleen frisdrankenfabrikant Raak en de Zaandamse groot-
winkelbedrijven Albert Heijn (AH Up Drink) en Simon de Wit (Simon de Wit Up Drink) lieten 
zich niet door dagvaardingen van de wijs brengen en bleven hun scherpgeprijsde literflessen 
onverstoorbaar voorzien van etiketten met het opschrift `Up'.50 In termen van marktaandeel 

                                                 
49) J. van Kan, Contrôle-rapport over het boekjaar 1965/66, Maarheeze, N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters, 31 augustus 1966, 
p.24; J. van Kan, Controle-rapport over het boekjaar 1969/1970, Maarheeze, N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters, 11 september 
1970, p.18 
50) Brief van dhr. B.J. Riemslag (Seven-Up Nederland B.V.) aan drs. H.H.M. van den Beuken en dhr. F.A.C. van Engelen (Seven-Up 
Bottling Company Het Zuiden N.V.), Bussum, 25 januari 1974. Pas na langdurig onderhandelen staakte Albert Heijn, dat Simon de 
Wit in 1972 had overgenomen, per 1 mei 1974 het gebruik van het woordje `Up'. 
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sorteerde het Seven-Up arrest hoe dan ook geen effect.51    
 
In juli 1972 was de situatie zo zorgelijk geworden dat de Seven-Up Export Corporation meende 
te moeten ingrijpen. Marketing director Bruce B. Adaire, gaf de Nederlandse Seven-Up botte-
laars, waaronder Winters, te verstaan dat alles op alles moest worden gezet om brand leader te 
blijven in het marktsegment van de lemon-limedranken. Hiertoe diende de consumentenprijs van 
de 82 cl gezinsfles Seven-Up zich op ongeveer hetzelfde niveau te gaan bewegen als de 
consumentenprijs van de literfles Raak Up Drink. Als aan deze voorwaarde werd voldaan, stond 
de Seven-Up Export Corporation garant voor een reclame- en promotiebudget van / 3 miljoen 
voor het boekjaar 1 december 1972 - 30 november 1973 en een minstens even groot bedrag voor 
het daarop volgende boekjaar.52 In augustus 1972 werd bovendien een bonusregeling van kracht 
waarbij de Nederlandse Seven-Up bottelmaatschappijen een korting van ƒ 70 kregen voor elke 
aangekochte eenheid Seven-Up concentraat die boven een bepaald quotum lag. Dit quotum werd 
gesteld op 107% van het aantal in 1971 afgenomen eenheden concentraat, in het geval van Win-
ters een hoeveelheid van 13.820 eenheden. De normale korting per aangekochte eenheid Seven-
Up concentraat bedroeg ƒ 40 zodat inderdaad sprake was van een forse premie. Voorts werd 
Winters door de Seven-Up Export Corporation een extra bedrag toegezegd van ƒ 100.000 (uit te 
keren door Seven-Up Nederland) dat geheel naar eigen goeddunken mocht worden aangewend 
voor de verkoopondersteuning van Seven-Up in Zuid-Nederland.53  
 
De literfles Seven-Up 
 
Al deze maatregelen gingen echter voorbij aan het feit dat de 82 cl gezinsfles met kroonkurk 
technisch verouderd en niet langer gewild was. De Nederlandse consument eiste een hersluitbare 
literfles. Vervanging van alle 82 cl gezinsflessen door literflessen was een buitengewoon kostba-
re operatie, die de Nederlandse Seven-Up bottelaars feitelijk al te lang voor zich hadden uitge-
schoven. Het waren vooral Winters en Vrumona die in dit kader aandrongen op investment sup-
port van de zijde van The Seven-Up Export Corporation. In november 1972 ging The Seven-Up 
Export Corporation (wier naam juist gewijzigd was in Seven Up International, Inc.) overstag. De 
regeling die daarop aan de Nederlandse Seven-Up bottelaars werd voorgelegd kwam neer op het 
volgende: bottelaars die de gezinsfles in 1973 vervingen door de literfles en er bovendien in 
slaagden een gelijk aantal kisten te verkopen als in 1972, zouden van Seven Up International een 
premie ontvangen van ƒ 12 per liter Seven-Up concentraat. Voor een eventuele meeromzet 
(uitgedrukt in aantal kisten) gold een premie van ƒ 17 per liter Seven-Up concentraat. De 
genoemde premies zouden zelfs nog hoger uitvallen (ƒ 20 respectievelijk ƒ 25 per liter Seven-Up 
concentraat) als de bottelaars literflessen in gebruik namen met een ingebrand etiket (applied 
color label). Hoewel Seven-Up International in principe akkoord ging met de komst van liter-
flessen met een papieren etiket, zag zij veel liever dat haar product gebotteld werd in literflessen 
met een ingebrand etiket, waardoor Seven-Up zich zou blijven onderscheiden van de overige 
lemon-limedranken. Tenslotte kwam Seven-Up International met nog een verrassende incentive 
op de proppen: Nederlandse Seven-Up bottelaars die vóór 31 december 1973 minstens de helft 
en vóór 31 december 1974 ál hun 82 cl gezinsflessen hadden vervangen door literflessen, zouden 

                                                 
51) De reclamehistoricus Wilbert Schreurs suggereert dat het marktaandeel van Seven-Up begin jaren zeventig weer toenam mede 
dankzij de merkenrechtelijke overwinning op de zogenaamde X-Up merken (Wilbert Schreurs, Een zondagskind in de reclame : de 
geschiedenis van Prad, Houten, Gaade, 1995, p.98). 
52) Brief van dhr. B.B. Adair (The Seven-Up Export Corporation) aan dhr. J.R.J. Winters (Seven-Up Bottling Company Het Zuiden 
N.V.), St. Louis, 6 juli 1972 
53) Brief van dhr. B.B. Adair (Seven-Up Export Corporation) aan drs. H.H.M. van den Beuken (N.V. Handelmaatschappij Winters), 
New York, 22 augustus 1972 
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van Seven-Up International toestemming krijgen voor de productie van lemon-limedranken 
onder private label. Daarmee werd de Nederlandse Seven-Up bottelaars de mogelijkheid 
aangereikt om marktaandeel terug te winnen met een wapen dat door grote concurrent Raak met 
buitengewoon veel succes was gehanteerd: de productie van goedkope huismerken in opdracht 
van supermarktketens.54 
 
Op grond van dit buitengewoon aantrekkelijke voorstel besloten zowel Vrumona als Winters 
eind 1972 over te gaan tot vervanging van de 82 cl gezinsfles Seven-Up door een literfles. 
Daarbij werd om redenen van standaardisatie gekozen voor de door Vrumona in 1971 ontwik-
kelde SV-1000 fles, een literfles met een papieren etiket. Na de nodige onderhandelingen wisten 
Vrumona en Winters zelfs gedaan te krijgen dat de premie van ƒ 12 per liter Seven-Up concen-
traat (bij een gelijk aantal verkochte kratten als in 1972) door Seven-Up International werd opge-
trokken tot ƒ 15.55 Namens Winters werden deze onderhandelingen gevoerd door Henk van den 
Beuken, die in 1970 was aangetrokken als verkoopdirecteur. In december 1972 werd door Win-
ters bij de Vereenigde Glasfabrieken in Schiedam een eerste bestelling geplaatst van 1 miljoen 
SV-1000 literflessen terwijl Gerresheimer Glas in Düsseldorf een identieke bestelling ontving.56 
In totaal diende Winters vóór 31 december 1974 4.8 miljoen literflessen aan te schaffen. Daarbij 
bleef het echter niet: tegelijk met de 82 cl gezinsfles werden ook de houten Seven-Up kisten van 
de markt gehaald. De nieuwe literflessen zouden namelijk worden opgeborgen in plastic kratten, 
waarvan er in totaal 400.000 werden besteld. Omdat de literflessen zoals gezegd waren voorzien 
van een papieren etiket diende voorts een etiketteermachine te worden aangeschaft. En omdat de 
plastic kratten een ander formaat hadden dan de houten kisten moesten tevens 10.000 nieuwe 
pallets worden gekocht. In verband met deze nieuwe pallets, die andere afmetingen hadden dan 
de oude pallets, dienden de 12 opleggers van de expeditie te worden omgebouwd. De ene 
investering lokte kortom de andere uit, waardoor het totaal benodigde bedrag voor de omschake-
ling op literflessen opliep tot zo'n slordige ƒ 5.5 miljoen.57 Bovenop dit forse bedrag moest 
Winters de verouderde Seven-Up emballage versneld afschrijven, waarmee een bedrag van ruim 
ƒ 3.1 miljoen was gemoeid.58 Duidelijk was dat Winters de hele operatie niet uit eigen middelen 
kon financieren. De Nederlandse Credietbank N.V. verstrekte Winters per 1 november 1974 een 
lening ter grootte van ƒ 4 miljoen met een looptijd van 5 jaar. Seven-Up Nederland bleek bereid 
een bijdrage in de rentekosten te leveren oplopend tot een bedrag van ƒ 650.000.59 

 

Overname van het Scheperboer-rayon 
 
Van de vijf Seven-Up bottelmaatschappijen die Nederland aan het begin van de zestiger jaren 
telde, waren er aan het eind van het decennium nog drie over. Vrumona had achtereenvolgens 
Seven-Up Bottling Company Amsterdam (1 oktober 1961), Seven-Up Bottling Company Het 
Noorden (1 mei 1964) en Handelmaatschappij v/h J.C. Tims/Seven-Up Bottling Company 
Rotterdam (1 april 1969) verworven. Door deze aankopen strekte het Seven-Up rayon van 

                                                 
54) Brief van dhr. J.S. Speer (Seven-Up Nederland N.V.) aan Seven-Up Bottling Company Het Zuiden N.V., Bussum, 8 november 
1972 
55) Brief van dhr. J.S. Speer (Seven-Up Nederland B.V.) aan Seven-Up Bottling Company Het Zuiden N.V., Bussum, 27 april 1973 
56) Brief van N.V. Vereenigde Glasfabrieken aan Koninklijke Frisdranken Industrie Winters B.V., Schiedam, 28 december 1972 
57) Brief van dhr. F.A.C. van Engelen (Koninklijke Frisdranken Industrie Winters B.V.) aan dhr. B.J. Riemslag (Seven-Up Nederland 
B.V.), Maarheeze, 15 juli 1974  
58) A.J. Follon, Rapport betreffende jaarstukken 1972-1973 Koninklijke Frisdranken Industrie Winters B.V. te Maarheeze, 
Eindhoven, Accountantskantoor Govers, 28 september 1973, p.10; W.J. van de Heuvel, Rapport commerciële jaarcijfers 1973/74 van 
Koninklijke Frisdranken Industrie Winters B.V. te Maarheeze, Eindhoven, Accountantskantoor Govers, 17 januari 1975, p.11  
59) Brief van dhr. J.S. Speer (Seven-Up Nederland B.V.) aan Koninklijke Frisdranken Industrie Winters B.V., Bussum, 17 september 
1974; brief van de Nederlandse Credietbank N.V. aan Koninklijke Frisdranen Industrie Winters B.V., Eindhoven, 10 oktober 1974 
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Vrumona zich begin jaren zeventig uit over de provincies Noord en Zuid-Holland, Utrecht, 
Groningen, Friesland en Drenthe alsmede de kop van Overijssel en het Gelderse rivierengebied. 
De rest van de provincies Overijssel en Gelderland was in handen van Scheperboer/Seven-Up 
Bottling Company Het Oosten. Winters tenslotte bediende met Seven-Up Bottling Company Het 
Zuiden de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Pogingen van Vrumona om ook 
Winters (1968-1969) en Scheperboer (1969-1970) in te lijven waren aan de onderhandelingstafel 
gestrand op de hoogte van de overnameprijs genoemd door de heren Winters en Scheperboer. Op 
het gebied van reclame en promotie werkten de drie Nederlandse Seven-Up bottelaars nauw met 
elkaar samen, waarbij een coördinerende rol was weggelegd voor Seven-Up Nederland, dat vanaf 
september 1972 werd geleid door de Amerikaan John S. Speer III (als opvolger van Stef de 
Haer).60 De contacten met de Nederlandse Seven-Up bottelaars liepen echter grotendeels via Bert 
J. Riemslag, die onder Speer was aangesteld als area sales manager Nederland. 
 
Nadat de verplichting tot gespecialiseerde verkoop (middels het verkoper-chauffeursysteem) in 
1968 was komen te vervallen, werd steeds duidelijker dat voor een markt met de omvang van 
Nederland drie Seven-Up bottelmaatschappijen in feite wat te veel van het goede was. Het 
gestaag dalend marktaandeel en het stagnerend verkoopvolume van Seven-Up in aanmerking 
genomen, had vooral de kleinste van de drie Seven-Up bottelmaatschappijen, Scheperboer, grote 
reden tot bezorgdheid. Waar Vrumona en Winters zich beiden hadden ontwikkeld tot multifran-
chise bottling operations (Vrumona met licenties van Pepsi-Cola, Seven-Up en Sunkist, Winters 
met licenties van Seven-Up, Sunkist en Canada Dry) had Scheperboer naast Seven-Up geen 
enkel ander licentieproduct in haar leveringsprogramma. De eigen merkartikelen genoten slechts 
regionale bekendheid. In geldhoeveelheden gemeten was Seven-Up in 1969 verantwoordelijk 
voor maar liefst 72.8% van Scheperboers omzet. Het feit dat Scheperboer in extreme mate 
afhankelijk was van een product waarvan de marktvooruitzichten niet erg gunstig waren, leidde 
medio 1970 tot een vlucht naar voren. Onder leiding van adjunct-directeur A. Celant werd 
Scheperboer het eerste Nederlandse frisdrankenproductiebedrijf dat zijn frisdranken ging botte-
len in kunststof flessen. Deze wijdmondse weggooiflessen van PVC hadden een inhoud van 2 
liter (een ongekend volume in die dagen!) en werden vervaardigd in eigen bedrijf. Scheperboer 
gebruikte deze flessen voor de botteling van diverse koolzuurvrije vruchtenlimonades (PVC is 
niet geschikt voor koolzuurhoudende dranken) die werden verkocht onder de merknaam Maxi. 
De Nederlandse markt bleek nog niet rijp voor een kunststof fles met een inhoud van 2 liter maar 
verschillende Duitse supermarktketens zagen wel toekomst in deze verpakkingsinnovatie. In 
enkele jaren tijds groeide Scheperboer uit tot een exporteur van formaat. In 1973 werd ongeveer 
60 miljoen liter frisdrank geproduceerd, waarvan driekwart werd uitgevoerd. Gemeten in volume 
bedroeg het aandeel van Seven-Up minder dan 10%.61 Hoewel zulks niet hardop werd gezegd 
was Seven-Up daarmee voor Scheperboer van een hoofd- tot een nevenartikel verworden. 
 
Het mag dan ook geen verwondering wekken dat Scheperboer in 1972 aan Winters offerte vroeg 
voor loonbotteling van alle Seven-Up producten (standaardflesjes van 20.5 cl, kingsize flessen 
van 29.6 cl en gezinsflessen van 82 cl) voor Oost-Nederland.62 De door Winters afgegeven 
prijzen bleken echter te ver af te liggen van wat Scheperboer acceptabel achtte. Wél werd 
Winters vanaf 1972 Scheperboers vaste contract canner voor blikjes Seven-Up. In 1974 werd 
Winters opnieuw benadert door Scheperboer, ditmaal met het verzoek literflessen Seven-Up te 

                                                 
60) Notitie van C.B. Thies (Seven-Up Export Corporation), New York, 8 september 1972  
61) Dagblad van het Oosten, 19 september 1974 
62) Brief van dhr. A. Celant (Scheperboer N.V.) aan Handelmaatschappij Winters N.V., Goor, 14 april 1972 en brief van dhr. F.A.C. 
van Engelen (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters), Maarheeze, 7 september 1972 
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gaan loonbottelen voor Oost-Nederland. Scheperboer gebruikte op dat moment als enige van de 
Nederlandse Seven-Up bottelmaatschappijen nog de verouderde 82 cl gezinsfles. De bespre-
kingen over loonbotteling mondden al snel uit in onderhandelingen inzake een volledige overd-
racht van Scheperboers Seven-Up rayon aan Winters.63 Uiteindelijk vonden beide partijen elkaar 
bij een goodwillbedrag van ƒ 3.6 miljoen, te betalen in zestig maandelijkse termijnen van  
ƒ 60.000. De bij Scheperboer in gebruik zijnde standaardflesjes Seven-Up en de bijbehorende 
plastic kratten werden tegen statiegeldwaarde (ƒ 8,60 per krat van 24 flesjes) door Winters 
overgenomen. Scheperboers 82 cl gezinsflessen Seven-Up en de bijbehorende houten kratten 
werden niet door Winters overgenomen. Deze emballage bleef eigendom van Scheperboer terwijl 
Winters er nog tot juni 1975 gebruik van bleef maken (tegen een vergoeding van 35 cent per 
krat). Tenslotte nam Winters ook de drie vertegenwoordigers en de verkoopleider over die bij 
Scheperboer verantwoordelijk waren voor Seven-Up. De meest vermakelijke bepaling uit de 
overname-overeenkomst, die op 14 juni 1974 werd ondertekend, was dat eigenaar-directeur J.H. 
Scheperboer nog tot aan zijn dood aanspraak kon maken op vijftig kratten gratis Seven-Up per 
jaar te leveren door Winters.64 Van de zijde van Seven-Up Nederland bestond, zoals viel te 
voorzien, geen enkel bezwaar tegen de overname van Scheperboers Seven-Up rayon door Win-
ters. De overname werd per 1 oktober 1974 geëffectueerd en leidde er, samen met de vervanging 
van de 82 cl gezinsfles door de literfles toe dat Winters' omzetvolume Seven-Up midden jaren 
zeventig een geweldige sprong maakte: van 15.7 miljoen liter in 1973 tot 37.5 miljoen liter in 
1975. In de maanden januari t/m september 1974 had Scheperboer reeds 6.4 miljoen liter Seven-
Up verkocht. Aan dat volume wist Winters in de maanden oktober t/m december 1974 nog eens 
2.1 miljoen liter toe te voegen. Het totale volume dat door overname van het Scheperboer-rayon 
werd verkregen kan dus worden gesteld op 8.5 miljoen liter. Gecorrigeerd voor het gelijktijdig 
optredende effect van de vervanging van de 82 cl gezinsfles door de 1 literfles kwam het effect 
van de overname uit op een volume-accres van circa 8.25 miljoen liter. Hoe dan ook, Winters 
werd in één klap verantwoordelijk voor ongeveer 42% van de Nederlandse Seven-Up productie 
terwijl Vrumona de overige 58% voor haar rekening nam.65 

                                                 
63) Verslag van een bespreking tussen de heren J.R.J. Winters, R.P.J. Winters, F.A.C. van Engelen, H.L.M. Vullinghs en drs. H.H.M. 
van den Beuken, Maarheeze, 12 maart 1974 
64) Overeenkomst inzake overname Seven-Up licentie van Scheperboer B.V. voor het rayon Oost-Nederland, de heren R.P.J. Winters 
en F.A.C. van Engelen (Koninklijke Frisdranken Industrie Winters B.V.) en J.H. Scheperboer en A. Celant (Scheperboer B.V.), Tiel, 
14 juni 1974  
65) Het Financieele Dagblad, 14 en 16 september 1974; Foodpress, 18 september 1974 
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Herwonnen elan 
 
De vervanging van de 82 cl gezinsfles door de literfles Seven-Up had tot gevolg dat Seven-Up 
haar positie als brand leader binnen enkele jaren overtuigend wist te heroveren. In de jaren 
1973-1976 heerste er weer een ouderwetse juichstemming, zowel bij Seven-Up Nederland als bij 
de Seven-Up bottelaars Winters en Vrumona, die eendrachtig samenwerkten op het gebied van 
reclame en promotie. In 1971 was Seven-Up Nederland in zee gegaan met het Amsterdamse 
reclamebureau Prad, hetgeen vanaf 1973 tot enkele buitengewoon succesvolle campagnes leidde. 
Een vernieuwend aspect van deze campagnes was dat ze zich niet beperkten tot één doelgroep. 
Riemslag: "We identificeerden een aantal doelgroepen en voor elk van die groepen werd een 
aparte promotionele campagne ontwikkeld."66 Tal van activiteiten waaraan Seven-Up haar naam 
verbond waren bijzonder geslaagd: een jutteractie op de Nederlandse stranden waaraan duizen-
den kinderen deelnamen, de Seven-Up popfoon van Lex Harding (een 06-nummer avant la lettre 
met het laatste hitparadenieuws) en de Seven-Up/Veronica drive-in-show voor de oudere jeugd, 
en voor volwassenen - want ook zij werden niet vergeten - flitsende modeshows waarbij stoffen 
werden gebruikt die waren bedrukt in Seven-Up design.67 Niet zelden slaagde men er bovendien 
in om enige gratis publiciteit te genereren. Zo leidde een voorgenomen modeshow in een Boeing 
747 ten tijde van de oliecrisis (1973) tot vragen van het Tweede Kamerlid P.A.M. Cornelissen 
(KVP), die meende dat het je reinste kerosineverspilling was om voor een modegril van een 
frisdrankenbedrijf het luchtruim te kiezen. En dus bleef het vliegtuig voor deze modeshow maar 
aan de grond staan. Wat eveneens voor enige ophef zorgde was een televisiespotje gesitueerd in 
de hel, waarin Seven-Up gepresenteerd werd als een aangename verfrissing uit de hemel (1977). 
Het spotje leidde tot een klacht bij de Reclameraad van een man wiens godsdienstige gevoelens 
waren gekrenkt. De Reclameraad oordeelde dat het in strijd met de goede smaak was om de 
bijbelse begrippen hemel en hel op persiflerende wijze te gebruiken. En dus werd het betreffende 
spotje ingetrokken.68  
 
Veel vaker slaagde Seven-Up er echter in op positieve wijze in het nieuws te komen. Een 
politieke spotprent, afgedrukt op een bierviltje, van premier Joop den Uyl (PvdA) en oppositie-
leider Hans Wiegel (VVD) die gebroederlijk een glas Seven-Up nuttigden, haalde in 1975 
moeiteloos de kranten.69 De herintroductie in datzelfde jaar van een in onbruik geraakte vorm 
van reclame, het luchtschrijven, was goed voor vele foto's in de pers die het indrukwekkende 
resultaat toonden: de op 6 kilometer hoogte tegen een strakblauwe lucht geschreven cijfer/letter-
combinatie 7UP.70 Vermeldenswaard zijn zeker ook de acties rond het thema Sneeuwwitje en de 
zeven dwergen. Sneeuwwitje was behalve een sprookjesfiguur ook de aanduiding voor een zelf-
mixdrank van 5 delen Seven-Up en 2 delen pils. In combinatie met de getallensymboliek (Seven-
Up, zeven dwergen) inspireerde dit de reclamemakers van Prad tot een aantal grappige, bij 
winkeliers en horeca-afnemers zeer gewilde merchandise-artikelen, waaronder een schilderij van 
een schaars gekleed Sneeuwwitje (Willeke van Ammelrooy) omringd door zeven dwaze dwerg-
jes.  
 
Maar terwijl het aandeel van Seven-Up binnen het marktsegment van de lemon-limedranken 
weer rijzend was, bleek de relatieve omvang van dit marktsegment onmiskenbaar te stagneren. 

                                                 
66) Wilbert Schreurs, Een zondagskind in de reclame : de geschiedenis van Prad, Houten, Gaade, 1995, p.98-100 
67) Drinks : vakblad voor de frisdranken-industrie en drankengroothandel 1 (1976) 5 (februari) p.91-92; Food Magazine 32 (1976) 
29 (15 juli) p.15; Ariadne 32 (1977) (9 juni) p.21-23  
68) Adformatie, 8 september 1977 
69) Zie o.a. Goudsche Courant, 22 maart 1975 
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Van 1966 tot 1973 werd in ons land méér lemon-lime dan cola gedronken maar vanaf 1973 
groeide Nederland in rap tempo uit tot een natie van coladrinkers. Terwijl het aandeel van cola in 
de totale frisdrankenplas groeide van 19.2% (147.3 miljoen liter) in 1973 tot 41.1% (405.9 
miljoen liter) in 198971, bleef het aandeel van de lemon-limedranken steken op een niveau van 20 
à 22%. Vanaf 1987 was ook dat niveau niet langer haalbaar. In 1989 bestond nog maar 19% 
(187.6 miljoen liter) van de totale frisdrankenplas uit lemon-limedranken.72 Vooralsnog werd aan 
de opmars van de coladranken bij Seven-Up Nederland niet overmatig veel aandacht ge-
schonken. In de Verenigde Staten, waar de lemon-limedranken eveneens marktaandeel verloren 
aan de coladranken, was The Seven-Up Company eind jaren zestig een opvallende reclamecam-
pagne begonnen waarin Seven-Up werd gepresenteerd als "the uncola", oftewel de frisdrank die 
het kon stellen zonder de kleur- en smaakstoffen van cola. Voortbordurend op dat concept 
bedacht men bij Prad begin jaren zeventig een nieuwe slagzin voor Seven-Up: "De enige smaak 
die geen kleur nodig heeft". De slogan werd onder meer gebruikt in een meerdere malen be-
kroond tekenfilmpje van een mannetje dat alle kleuren van de regenboog krijgt maar uiteindelijk 
de kleurloosheid van Seven-Up prefereert.73 Dergelijke reclame-uitingen onderstrepen dat ook bij 
Seven-Up Nederland met enig ongemak de opmars van coladranken werd gade geslagen. Veel 
nauwlettender werd echter gevolgd hoe het marktaandeel van Seven-Up zich ontwikkelde binnen 
het lemon-limesegment van de Nederlandse frisdrankenmarkt en die ontwikkeling stemde alle 
betrokkenen meer dan tevreden.74 Onder het bewind van John Speer (die per 1 januari 1980 ver-
trok naar Lausanne na een promotie tot marketing director van Seven-Up International) en Bert 
Riemslag (die per 1 januari 1980 Speer opvolgde als directeur van Seven-Up Nederland annex 
area director Benelux75) won Seven-Up duidelijk terrein op haar naaste belagers, de goedkope 
lemon-limedranken van producenten als Raak, Bavaria, Herschi en Riedel. In de periode 1975-
1980 steeg het aandeel van Seven-Up binnen het marktsegment van de lemon-limedranken van 
38.2 tot 45.2%. Dat de tijden zouden terugkeren dat Seven-Up een marktaandeel behaalde van 
meer dan 90% (1960) was ireëel, maar dat een marktaandeel van 50% op de middellange termijn 
haalbaar was, daar durfden velen wel wat onder te verwedden. 
 
Overname door Beatrice 
 
Dat Seven-Up de weg omhoog weer had gevonden, droeg in niet onbelangrijke mate bij aan het 
feit dat Winters op de Nederlandse markt wist uit te groeien tot een toonaangevend frisdrank-
producent. In 1980 bezette Winters op de ranglijst van Nederlandse frisdrankproducenten de 
zevende plaats met een marktaandeel van 5.7%.76 Op het eerste gezicht misschien geen spectacu-
laire positie. In aanmerking genomen dat er in 1980 nog 45 andere frisdrankproducenten in 
Nederland actief waren en dat een bedrijf als Hero (waar Jan en Rob Winters ooit hoog tegen 
hadden opgekeken) inmiddels qua marktaandeel was gepasseerd, niettemin een positie die 
respect en bewondering afdwong.77 Daarbij was Winters, nadat het zich eind 1970 op de produc-

                                                                                                                                               
70) Zie o.a. Economisch Dagblad, 31 juli 1975 
71) In 1995 was het aandeel van de coladranken opgelopen tot 48.9% (610.1 miljoen liter). 
72) In 1995 bedroeg het aandeel van de lemon-limedranken nog slechts 13.3% (165 miljoen liter). 
73) Wilbert Schreurs, Een zondagskind in de reclame : de geschiedenis van Prad, Houten, Gaade, 1995, p.96-97 
74) Food Magazine 32 (1976) 1 (2 januari) p.15 
75) Persbericht Seven-Up Nederland B.V., Bussum, 6 februari 1980, Archief Stichting BBM 
76) De zes grootste binnenlandse producenten waren in volgorde van belangrijkheid Vrumona B.V. in Bunnik (17.2%), Frisdranken 
Industrie Nederland B.V. in Dongen [inclusief Bottelmaatschappij Dongen B.V. en de Noord-Nederlandse Bottelmaatschappij B.V. in 
Groningen] (9.7%), Bavaria B.V. in Lieshout (8.6%), Raak (Holland) B.V. in Utrecht en Goor (6.9%), Herschi Bottelindustrie N.V. in 
Hoensbroek (6.6%) en Bottelo B.V. in Schiedam en Amsterdam (6.0%). Enquête Bedrijfschap Frisdranken 1980, Archief Stichting 
BBM 
77) Verslag 1 januari 1980 - 31 december 1980 vastgesteld in de openbare vergadering op 11 maart 1981 te Breda, Rotterdam, 
Bedrijfschap Frisdranken, 1981, bijl.15 
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tie van frisdrankblikjes had gestort, pijlsnel uitgegroeid tot één van de grootste frisdrankexpor-
teurs van Nederland, een ontwikkeling die beschreven zal worden in een later hoofdstuk. Jan en 
Rob Winters besloten in 1977 te kapitaliseren op de gestegen waarde van hun bedrijf. De Beatri-
ce Foods Company (waarmee reeds in 1968 contacten waren aangeknoopt) bleek bereid verre-
gaand tegemoet te komen aan hun financiële verlangens. Op 16 september 1977 verwierf 
Beatrice een meerderheidsbelang in Winters van 80%. Met de overname van dit aandelenpakket 
was een bedrag gemoeid van circa ƒ 32 miljoen. De overige 20% bleef voorlopig in handen van 
Jan en Rob Winters. Voor de dagelijkse gang van zaken in Maarheeze had de overname nauwe-
lijks gevolgen. Voor multinational Beatrice (actief in 28 landen) was Winters slechts één van 
haar meer dan 400 profit centers. Zolang Winters aan bepaalde winst- en groeinormen voldeed, 
was daadwerkelijke bemoeienis met de bedrijfsvoering niet aan de orde. De leiding van Winters 
bleef dan ook grotendeels in handen van dezelfde personen. Alleen Jan Winters trad op eigen 
verzoek af als directeur en werd per 1 oktober 1977 vervangen door Frans van Engelen, die de 
titel kreeg van financieel directeur. De rest van de directie werd gevormd door Rob Winters, 
Harry Vullinghs en Henk van den Beuken. Niet zichtbaar voor de buitenwereld, maar wèl een 
direct gevolg van de overname door Beatrice, was dat budgettering, planning en controle veel 
systematischer werden aangepakt dan voorheen.  
 
Van de zijde van Seven-Up Nederland en Seven-Up International bleek geen enkel bezwaar te 
bestaan tegen de overname van Winters door Beatrice. Sterker nog: Bert Riemslag van Seven-Up 
Nederland was opgetreden als postiljon d'amour tussen Winters en het Europese hoofdkantoor 
van Beatrice in Brussel. Beatrice was een buitengewoon kapitaalkrachtig concern. Dat de 
ontwikkeling en modernisering van het bedrijf in Maarheeze minder afhankelijk was geworden 
van de investeringsbereidheid van de familie Winters, werd door Seven-Up Nederland krachtig 
toegejuicht. Het gelijk van deze opvatting werd reeds in februari 1978 bevestigd toen Beatrice 
zonder veel morren haar goedkeuring hechtte aan de aanschaf van een nieuwe bottellijn en 
andere investeringen in Maarheeze ter waarde van ƒ 5.2 miljoen. Maar ook als producent van 
talloze merkartikelen had Beatrice een uitstekende reputatie. Thans wordt ongetwijfeld vreemd 
aangekeken tegen de extreme mate van diversificatie binnen Beatrice, dat in 1977 zes divisies in 
de foodsector en vier divisies in de non-foodsector telde. Waar in de divisies van de foodsector 
nog een grote mate van samenhang viel te ontwaren, was in de non-foodsector sprake van een 
bonte verscheidenheid van bedrijven. In de jaren zeventig was een dergelijk diversificatiepatroon 
echter niet ongebruikelijk. Analisten van Dun & Bradstreet zagen er in elk geval geen beletsel in 
om Beatrice eind 1977 uit te roepen tot één van de vijf best geleide bedrijven in de Verenigde 
Staten. Voorts kan worden opgemerkt dat Beatrice en The Seven-Up Company geen vreemden 
van elkaar waren. Onder de Amerikaanse frisdrankbedrijven van Beatrice (ondergebracht in een 
aparte subdivisie) bevonden zich ook enkele Seven-Up bottelaars. Dat James L. Dutt, chief 
operating officer van Beatrice, ook in Europa een frisdrankendivisie van de grond wilde tillen 
(behalve Winters werden eind jaren zeventig ook een Ierse en een Belgische frisdrankproducent 
ingelijfd) werd door Seven-Up International niet ervaren als bedreigend of strijdig met haar 
belangen. De goede en hartelijke verstandhouding die altijd tussen Seven-Up Nederland en 
Winters had bestaan78, bleef volledig intact, hetgeen treffend geïllustreerd werd op 2 juni 1978, 

                                                 
78) Dat Winters sinds 1973 dankbaar gebruik maakte van de haar geboden mogelijkheid lemon-limedranken te vervaardigen onder 
private label, had geen afbreuk gedaan aan de goede verstandhouding met Seven-Up International. Daarbij dient te worden 
aangetekend dat Winters slechts spaarzaam van deze mogelijkheid gebruik maakte. In het voorjaar van 1973 was Winters enthousiast 
begonnen met de productie van ETOS Lemon/Lime in opdracht van de gelijknamige Eindhovense verbruikerscoöperatie. Dat spoor 
liep echter al spoedig dood toen ETOS in oktober 1973 werd ingelijfd door Albert Heijn (J.L. de Jager, Arm en rijk kunnen bij mij hun 
inkopen doen : de geschiedenis van Albert Heijn en Koninklijke Ahold, Baarn : Tirion, 1995, p.234-236), dat zijn huismerken liet 
bottelen door Raak. Opdrachten die nadien door Winters werden binnengehaald betroffen voornamelijk de productie van lemon-lime-
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toen Winters door Seven-Up Nederland een grootse feestavond werd aangeboden ter gelegenheid 
van het 25-jarig jubileum als Seven-Up bottelaar.  
 
Het enige betreurenswaardige gevolg van de overname had betrekking op Winters' bedrijfsnaam. 
Op 27 januari 1972 was Winters ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan het predikaat "Konin-
klijke" verleend. Bij de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap, 
later dat jaar, werd de statutaire naam Limonadefabriek v/h E.J. Winters veranderd in Konink-
lijke Frisdranken Industrie Winters. Vooral buiten de landsgrenzen werd aan het koninklijke 
predikaat het nodige prestige ontleend. De overname door Beatrice maakte behoud van het 
koninklijke predikaat tot een onzekere zaak: een bedrijf waarvan de meerderheid der aandelen in 
buitenlandse handen was kon namelijk geen koninklijk predikaat voeren. Met het argument dat 
de zittende directie nog minstens vijf jaar in functie zou blijven, waardoor het Nederlands 
karakter van Winters zou worden bewaard, wist Frans van Engelen tot twee keer toe één jaar 
uitstel te bewerkstelligen. In november 1979, minder dan twee maanden voordat het gekoesterde 
predikaat definitief verloren dreigde te gaan, liet Van Engelen aan de Commissaris der Koningin 
in Noord-Brabant weten dat het verlies van het predikaat grote nadelige consequenties kon 
hebben voor Winters: "Vooral in exportlanden zal het verlies van het predikaat moeilijk worden 
begrepen." Opnieuw, zij het ditmaal uitdrukkelijk voor het laatst, werd door Hare Majesteit 
bewilligd in uitstel. Winters mocht nog tot en met 31 december 1981 het predikaat "Koninklijke" 
voeren. Vanaf 1 januari 1982 luidde de naam Frisdranken Industrie Winters B.V. Dat het verlies 
van het predikaat in elk geval het binnenlands prestige van Winters niet aantastte, bleek in 1981 
toen de voorzittersstoel vrij kwam van de Kring Fabrikanten van de B.B.M. Henk van den 
Beuken bleek voor alle partijen een meer dan acceptabele kandidaat. Dat zou hij blijven tot 1988, 
toen hij het tijd vond om op branche-organisatorisch niveau weer wat meer in de luwte te opere-
ren.79 Jan en Rob Winters verkochten de hun resterende aandelen op 28 februari 1983 aan Beatri-
ce voor een bedrag van circa ƒ 11 miljoen. Daarmee kwam een eind aan de betrokkenheid van de 
familie Winters bij het bedrijf. Frans van Engelen was reeds per 1 juli 1980 met pensioen 
gegaan. Jan Winters bleef tot oktober 1984 aan als commissaris en trad toen af wegens het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Rob Winters bleef nog een jaartje langer commis-
saris dan zijn broer. Frans van Engelen overleed in 1987, Jan Winters in 1991. 
 
Seven-Up Suikervrij en Seven-Up Light 
 
Vanwege de getallensymboliek werd 1977 door Seven-Up Nederland uitgeroepen tot "het jaar 
van Seven-Up". Alle inspanningen op het gebied van reclame en verkoopondersteuning waren 
dat jaar gericht op het veroveren van meer schapruimte in de levensmiddelenhandel.8080 Meer 
schapruimte was vooral gewenst in verband met de introductie van Seven-Up Suikervrij (24 
januari 1977), een smaakvariant die ten doel had de kloof met andere lemon-limedranken te ver-
breden. Ter onderscheiding van Seven-Up Regular, dat werd gebotteld onder een groen etiket, 
werd voor Seven-Up Suikervrij gekozen voor een rood etiket. "Met het rode etiket, voor iedereen 
die op suiker let", luidde de slagzin van de wederom door Prad verzorgde introductiecampagne. 

                                                                                                                                               
dranken in blik. Zo produceerde Winters tussen 1977 en 1980 ongeveer 1.5 miljoen 33 cl blikjes Herschi Pub. Ook voor Hero (1979-
1989) en Bavaria (1985-1988) werden lemon-limedranken in blik geproduceerd. Gezien het fors toenemend aandeel van Seven-Up in 
Winters' totale (dat wil zeggen binnenlandse plus buitenlandse) omzetvolume (36.2% in 1973, 70.5% in 1978!) was het evenwel niet 
meer dan logisch dat de belangen van Seven-Up altijd en overal vóór gingen. Daarbij viel met Seven-Up een aanzienlijk hogere 
winstmarge te behalen dan met de productie van B-merken en huismerken in opdracht van derden. 
79) Peter Zwaal, Gescheiden optrekken, gezamenlijk slagen : een korte organisatiegeschiedenis van frisdrankenindustrie en 
drankengroothandel, Rotterdam, Stichting BBM, 1993, p.25 
80) Walter van der Mee, 7-Up promotie "77 't jaar van 7-Up", Amsterdam, Prad B.V., 14 december 1976  



 

 

55 

Seven-Up Suikervrij was leverbaar in literflessen en horecaflesjes van 20 cl.81 Seven-Up 
Suikervrij was zeker niet de eerste frisdrank in zijn soort. Zo had Riedel reeds in 1973 een 
suikervrije lemon-limedrank geïntroduceerd onder de merknaam Upper Class. Waar Upper Class 
Suikervrij (gezoet met saccharine en sorbitol) echter werd gepresenteerd als een frisdrank voor 
diabetici, werd Seven-Up Suikervrij (uitsluitend gezoet met saccharine) veel nadrukkelijker 
gepresenteerd als een frisdrank voor de slanke lijn. Al spoedig na introductie wist Seven-Up Sui-
kervrij de voornaamste concurrent Upper Class uit de markt te drukken. Wat wellicht nog 
belangrijker was: andere vooraanstaande producenten, in het bijzonder de bottelaars van Sprite, 
lieten het segment van de suikervrije lemon-limedranken voorlopig voor wat het op dat moment 
was: een relatief onbelangrijke niche waar maar weinig groei of rek in zat. Hoewel Seven-Up 
Nederland bij hoog en bij laag beweerde dat Seven-Up Suikervrij uitsluitend voor additionele 
omzet zorgde, dient dit, afgaande op de omzetcijfers van Winters, sterk te worden betwijfeld. 
Zeker voor 1977 gold dat de omzet van Seven-Up Regular een opvallende dip vertoonde, een dip 
die ongeveer overeenstemde met de behaalde omzet Seven-Up Suikervrij. 
 
In 1981 ondergingen logo en etiket van Seven-Up Regular een opvallende restyling: de verticaal 
geplaatste cijfer/lettercombinatie 7-UP werd plotseling horizontaal én cursief geschreven, de red 
dot (de rode punt tussen het cijfer 7 en het woord UP) werd prominenter en de effen groene 
ondergrond werd opgesierd met een lichtgroen raster. Vanzelfsprekend werd deze restyling ook 
doorgevoerd voor Seven-Up Suikervrij met dit verschil: de effen rode ondergrond van het etiket 
werd vervangen door een witte ondergrond met een lichtgroen raster terwijl de naam Seven-Up 
Suikervrij plaats maakte voor Seven-Up Light (1982). Met het achtervoegsel `Light' in plaats van 
`Suikervrij' hoopte Seven-Up Nederland nog duidelijker te maken dat deze frisdrank vooral was 
bedoeld voor consumenten die op de pondjes wilden passen. Bij de Hoofdinspectie van de 
Volksgezondheid was men echter allerminst gecharmeerd van het woordje `Light'. Reclame-
uitingen waarin Seven-Up Light werd aangeprezen als een product voor de slankelijn konden van 
overheidswege rekenen op een bijzonder kritisch onthaal, waarbij zelfs de mogelijkheid van een 
reclameverbod niet geheel was uitgesloten. Vandaar dat door Seven-Up Nederland zeer terug-
houdend moest worden geopereerd bij de introductie van Seven-Up Light. Hierdoor, én door de 
restyling van het etiket (waardoor consumenten in het schap van hun supermarkt vergeefs naar de 
literfles Seven-Up `Rood' zochten), vielen de verkoopresultaten over 1982 nogal tegen. In Zuid- 
en Oost-Nederland, de rayons die door Winters werden beleverd, liep het omzetvolume zelfs 
terug van 2.4 miljoen liter Seven-Up Suikervrij in 1981 (uitsluitend gebotteld in literflessen) tot 
2 miljoen liter Seven-Up Light in 1982 (gebotteld in literflessen én 33 cl blikjes).82 Ook in de 
daaropvolgende jaren was welbeschouwd sprake van een gebrekkige reclame-ondersteuning voor 
Seven-Up Light, waardoor de omzet stagneerde. In 1985 zag de Nederlandse overheid evenwel 
in dat haar standpunt inzake reclame voor suikervrije producten niet langer houdbaar was. De 
praktijk wees namelijk uit dat tal van light-producten ook gretig door niet-diabetici werden 
geconsumeerd. Erkenning van deze consumentenbehoefte als legitiem maakte dat reclame-uitin-
gen voor light-producten geen strobreed meer in de weg werden gelegd. Ook de wetgeving met 
betrekking tot de toepassing van kunstmatige zoetstoffen in etens- en drinkwaren werd in de 
tweede helft van de jaren tachtig geliberaliseerd.83 Van deze ontwikkelingen profiteerden vrijwel 
alle suikervrije frisdranken, Seven-Up Light niet in de laatste plaats. Zo zag Winters het binnen-

                                                 
81) Drinks : vakblad voor de frisdranken-industrie en drankengroothandel 2 (1977) 5 (februari) p.79. De horecaflesjes van 20 cl 
werden tot 1979 in het assortiment gehandhaafd. 
82) Omzetboek 1981-1985; European soft drinks service : basic report The Netherlands, London, Canadean Limited, 1985, tab. 
6.5.10 
83) Peter Zwaal, Frisdranken in Nederland : een twintigste eeuwse produktgeschiedenis, Rotterdam, Stichting BBM, 1993, p.323-327 
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lands omzetvolume Seven-Up Light tussen 1985 en 1988 bijna verdubbelen, van 2.1 miljoen tot 
bijna 4 miljoen liter.84 
 
Ondanks de restyling van logo en etiket maakte Seven-Up Regular vanaf 1981 opnieuw moeilij-
ke tijden door. Ditmaal kwam het gevaar niet uit de hoek van de Nederlandse producenten van B, 
C en huismerken (die nog bezig waren hun wonden te likken uit voorgaande jaren) maar uit de 
hoek van de Belgische mineraalproducenten. Vooral Spa Monopole bleek op de Nederlandse 
frisdrankenmarkt steeds hogere troeven te gooien met haar product Spa Citron, een kleurloze 
limonadegazeuse met citroenaroma op basis van het bekende mineraalwater. Spa Citron was, in 
uitgeschonken toestand, niet van Seven-Up te onderscheiden en ook de smaak van Spa Citron 
had veel weg van Seven-Up. Doordat Spa Citron echter was bereid met mineraalwater had het 
een extra kwaliteitsuitstraling. Daarmee was het een niet te onderschatten concurrent. Ironisch 
genoeg had Roel Glasbeek (een voormalig adjunct-directeur van Prad, die in december 1977 Bert 
Riemslag opvolgde als area manager Benelux85) in 1978 laten weten dat Seven-Up als markt-
leider beter af was met een concurrent van gelijkwaardig postuur (een A-merk) dan met al die 
goedkope B, C en huismerken, die het imago van lemon-limedranken alleen maar omlaag 
trokken en de winstmarges voortdurend onder druk zetten.86 Naar verwachting zou de strijd met 
een ander A-merk zich niet op prijs maar op imago toespitsen. Gezien de zeer succesvolle recla-
mecampagnes uit de voorgaande jaren, beschikte Seven-Up Nederland juist op dat gebied over 
een enorm zelfvertrouwen. De meest recente boost voor dat zelfvertrouwen was de door Prad 
ontworpen campagne "Seven-Up, daar fris je van op" (1980), die in 1981 een eervolle vermel-
ding ontving op het reclameprijzenfestijn van de Art Directors Club Nederland.87 Dat het echter 
moeilijk vechten was tegen een A-merk met een extra kwaliteitsuitstraling, bleek tussen 1981 en 
1984, toen Seven-Up veel van de sinds 1973 geboekte terreinwinst weer moest prijsgegeven. 
Hoewel voor het product Spa Citron geen speciale reclamecampagne werd gevoerd, bleek de 
Nederlandse consument uiterst ontvankelijk voor het met de merknaam Spa verbonden gezond-
heidsimago. Tussen 1978 en 1980 wist Spa Citron haar aandeel op de Nederlandse frisdranken-
markt te vergroten van 2.7 tot 5.3%. Aangestoken door dit succes creëerden ook andere aanbie-
ders van mineraalwater me-too varianten op Spa Citron. Zo kwam de Belgische mineraalwater-
producent Chaudfontaine in 1981 met Chaudfontaine Citron en introduceerde Frisdranken Indus-
trie Nederland in 1982 Victoria Citron, eveneens bereid met mineraalwater afkomstig uit Belgi-
sche bron. Zelfs Seven-Up bottelaar Vrumona schroomde niet om in 1981 een Belgisch bronwa-
tertje met citroensmaak op de markt te brengen: Sourcy Citron. In navolging van Spa Citron 
werden deze producten (die door sommigen in de branche werden aangeduid als clear lemona-
des) relatief hoog in de markt gepositioneerd waardoor ze behalve Spa Citron ook Seven-Up 
concurrentie aandeden. Lemon-limedranken en clear lemonades bij elkaar genomen, legden de 
clear lemonades in 1982 reeds beslag op circa 25% van dit marktsegment.88 
 
In tegenstelling tot veel andere producenten bracht Winters geen eigen clear lemonade op de 
markt. De noodzaak daartoe ontbrak aangezien Winters, via dochterbedrijf Bronwater Import 
Kantoor Eindhoven [B.I.K.], importeur was van onder meer Spa Citron. Overigens was het niet 
zo dat het door het B.I.K. verhandelde volume Spa Citron begin jaren tachtig plotseling pijlsnel 
begon te stijgen. Dat volume bleef zonder uitschieters naar boven of onderen schommelen rond 

                                                 
84) Omzetboek 1985-1989 
85) Riemslag werd marketing planning manager voor het Europese vasteland bij Seven-Up International maar bleef gestationeerd in 
Bussum (Persbericht Seven-Up Nederland B.V., Bussum, 12 december 1977, Archief Stichting BBM). 
86) Zuivelkoerier, 3 mei 1978 
87) Reclame jaarboek 1980, Amsterdam, Art Directors Club Nederland, 1981, p.188-189  
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de 0.9 miljoen liter per jaar.89 Van de toegenomen populariteit van Spa Citron profiteerde vooral 
Spa Monopole zelf, dat in toenemende mate buiten het B.I.K. en andere importeurs om zaken 
deed met Nederlandse grootwinkelbedrijven en inkoopcentrales. In 1986 vestigde Spa een eigen 
verkoopkantoor in Maarssen en werden de relaties met het B.I.K. en de overige Nederlandse 
importeurs verbroken. Al met al pakte de opmars van de clear lemonades dus ook voor Winters 
ongunstig uit. In 1980 bedroeg het omzetvolume Seven-Up in Zuid- en Oost-Nederland nog 41.2 
miljoen liter. Vervolgens daalde het tot 25.6 miljoen liter in 1984. In de tweede helft van de jaren 
tachtig zou het omzetvolume zich ongeveer op dit niveau stabiliseren. Vanzelfsprekend werd in 
samenwerking met Vrumona en Seven-Up Nederland alles in het werk gesteld om het gestrande 
schip weer vlot te trekken. Wat in elk geval niet hielp was in reclame-uitingen benadrukken dat 
ook Seven-Up en Seven-Up Light bereid waren met water "afkomstig uit natuurlijke bronnen, 
[gelegen] onder de heide van de Brabantse Peel en onder de landelijke dreven van Midden-
Nederland" (1986). Dat kon je wel zeggen en dat mocht dan wel waar zijn, daarmee had Seven-
Up nog lang niet de vanzelfsprekende kwaliteitsuitstraling van Spa Citron, waarvan de naam 
alleen al voor zichzelf sprak. Bovendien bleek dit soort reclameboodschappen hooguit de wat 
oudere gezondheidsbewuste consument aan te spreken. Waar het nu juist op aan kwam was de 15 
tot 20-jarigen te bereiken. Want daar wrong volgens geconsulteerde marktonderzoekers de 
schoen: Seven-Up had een vergrijzende consumentenschare. Dat een groep oudere consumenten 
Seven-Up ontrouw was geworden, was tot daar aan toe. Veel erger was dat talloze jongeren na 
hun vijftiende nooit meer Seven-Up dronken. Dat de jeugd massaal voor coladranken koos was 
een ontwikkeling die in feite al sinds 1973 kon worden waargenomen. De remedie was simpel: 
net als voor Coca-Cola en Pepsi-Cola moest voor Seven-Up "een positief imago platform" bij de 
jeugd worden gecreëerd. 
 
Dat bleek veel simpeler gezegd dan gedaan. De reclamecampagnes van de jaren tachtig over-
ziend moet worden geconstateerd dat deze flets, flauw, humorloos en in hoge mate voorspelbaar 
waren. Vanzelfsprekend viel dit ten dele de reclamebureaus te verwijten die voor deze cam-
pagnes tekenden. Prad verkeerde begin jaren tachtig duidelijk in een creatieve impasse, één van 
de redenen waarom Seven-Up Nederland de relatie met dit bureau tenslotte verbrak.90 Maar ook 
de bureaus die na 1982 het Seven-Up account beheerden blonken bepaald niet uit door durf en 
originaliteit.91 De slagzinnen die gekozen werden waren volstrekt nietszeggend ("Go with Seven-
Up"), inwisselbaar met andere frisdrankmerken ("Seven-Up cools you") of op een verkeerde 
wijze voor tweeërlei uitleg vatbaar ("Seven-Up de eerste de beste"). Wat kortom ontbrak was een 
unieke propositie. Daarbij gooiden achtereenvolgende accountmanagers het voortdurend over 
een andere boeg, terwijl ook personeelswisselingen bij Seven-Up Nederland bijdroegen aan een 
zigzagkoers. Nu eens refereerde de reclamecampagne aan sportieve inspanningen en prestaties, 
dan weer werd aangeknoopt bij muzikale trends en in een volgend jaar kwamen Seven-Up 
Nederland en haar reclamebureau toch weer uit op een hard news campaign, gericht op het ver-
groten van de kennis omtrent het product. Van de zijde van Winters leidde dit tot het alleszins 
terechte verwijt aan het adres van Seven-Up Nederland dat er sprake was van een inconsistent 

                                                                                                                                               
88) European soft drinks service : basic report The Netherlands, London, Canadean Limited, 1985, tab. 5.2.4 
89) In 1970 verkocht het B.I.K. 0.7 miljoen liter Spa Citron op een totaal volume aan Spa-producten van 1.2 miljoen liter. In 1978 ver-
kocht het B.I.K. 0.9 liter Spa Citron op een totaal volume aan Spa-producten van 2.2 miljoen liter. In 1980 werd eveneens 0.9 miljoen 
liter Spa Citron verkocht op een totaal volume aan Spa-producten van 1.9 miljoen liter. Zie ook bijlage 1 (Winters in water). 
90) Wilbert Schreurs, Een zondagskind in de reclame : de geschiedenis van Prad, Houten, Gaade, 1995, p.140-146 
91) De enige reclameprijs die in de jaren tachtig in de wacht werd gesleept was een eervolle vermelding voor een affiche van een 
geheel in Seven-Up kleuren beplakte reclamezuil, een ontwerp uit 1983 van Noordervliet & Winninghoff/Leo Burnett (Reclame 
jaarboek 1983, Amsterdam, Art Directors Club Nederland, 1984, p.22 en 79). Symptomatisch was het ontbreken van een productge-
relateerde boodschap. Het affiche roept nauwelijks enige associatie op en creëert geen consumptieve verwachtingen.   
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reclame- en promotiebeleid. Terwijl Winters steeds grotere bedragen uittrok voor Seven-Up 
reclame (in 1980 ongeveer ƒ 1 miljoen, in 1984 reeds ƒ 1.5 miljoen!) vertaalde dit zich niet in 
substantiële omzetgroei. De warme en hartelijke relatie tussen Maarheeze en Bussum kwam 
onder toenemende spanning te staan, waarbij af en toe scherpe verwijten werden gemaakt. Zo 
protesteerde Winters herhaaldelijk dat de reclamegelden door Seven-Up Nederland niet eerlijk 
werden verdeeld. In het rayon van Vrumona (en met name in West-Nederland) zou de reclame-
druk veel hoger zijn dan in Zuid en Oost-Nederland, terwijl in deze laatste landsdelen toch 45% 
van het Nederlandse Seven-Up volume werd geconsumeerd.  
 
Afscheid van Seven-Up 
 
In 1989 kwam het tot een breuk tussen Winters en Seven-Up Nederland. Ondanks de spanningen 
van de afgelopen jaren was deze breuk wel het laatste waar Winters op had aangestuurd. Hoewel 
in de jaren tachtig het aandeel van Seven-Up in het omzetvolume van Winters geleidelijk was 
teruggelopen, waren de verkopen van Seven-Up aan binnen- en buitenlandse afnemers nog altijd 
goed voor zo'n 40% van het volume. Een plotseling volumeverlies van 40% zou een regelrechte 
ramp betekenen, temeer daar Seven-Up een product was met een hoge brutomarge. In 1988 was 
bijna 75% van de door Winters behaalde brutomarge afkomstig van Seven-Up! Door het verlies 
van de Seven-Up licentie zouden tenslotte ook Winters overige licenties op de tocht komen te 
staan. Seven-Up was nog altijd een merkartikel waarmee Winters een vanzelfsprekende entree 
had bij grootwinkelbedrijven en inkoopcombinaties. Alle overige merkartikelen die in Maarheeze 
werden vervaardigd waren te beschouwen als piggybacking brands, wier succes in meer of 
mindere mate afhing van dat van Seven-Up. Vanzelfsprekend was dit feit niet alleen bekend bij 
Winters maar ook bij de betreffende licentiegevers. Als Seven-Up zou wegvallen moest ernstig 
rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat deze licentiegevers hun heil elders zouden 
gaan zoeken, in een poging wederom aan te klampen bij een sterk merkartikel. Het verlies van de 
Seven-Up licentie was kortom een scenario met nachtmerrie-achtige gevolgen, een scenario 
bovendien waar Winters nooit serieus rekening mee had gehouden.  
 
Toch werd dit scenario bewaarheid toen Seven-Up International in 1988 volkomen onverwachts 
liet weten de licentie-overeenkomst met Winters per 1 september 1989 als beëindigd te be-
schouwen. Met ingang van die datum zou Vrumona alleenlicentiehouder van Seven-Up voor heel 
Nederland worden. De officiële reden die Seven-Up International voor deze ingreep aanvoerde 
was dat Winters een onzekere factor was geworden bij de lange termijn planning. Daarmee werd 
gedoeld op het feit dat Winters in korte tijd reeds tweemaal van eigenaar was veranderd en 
wellicht nog een derde maal zou worden doorverkocht. In de ogen van Seven-Up International 
was Winters een speelbal geworden in de handen van onvoorspelbare take-over artists, lieden die 
in bedrijven handelden alsof het warme broodjes waren maar die hoegenaamd geen interesse 
hadden in wat zich precies in die bedrijven afspeelde. Wat Seven-Up International van haar -
bottelaars verlangde was betrokkenheid, inzet, toewijding en loyaliteit. Hoewel het directie en 
personeel van Winters daaraan zeker niet ontbrak, kon dat van achtereenvolgende eigenaars niet 
worden gezegd. De toekomst van Winters was volgens Seven-Up International met teveel onze-
kerheid omgeven. Bij Winters werd weinig waarde gehecht aan het verhaal waarmee Seven-Up 
International haar beslissing rechtvaardigde en hield men het erop dat achter de schermen op 
hoog niveau een deal was gesloten tussen Heineken (moederbedrijf van Vrumona) en Pepsi-Cola 
International (dat in 1986 Seven-Up International had overgenomen). Strekking van die deal was 
dat Vrumona, al decennia lang de enige Nederlandse bottelaar van Pepsi-Cola, vanaf 1989 ook 
de enige Nederlandse bottelaar van Seven-Up zou worden. Pepsi-Cola en Seven-Up zouden in 
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heel Nederland een ijzersterke tandem moeten gaan vormen en in die opzet was geen plaats voor 
Winters.  
 
Hoe zat het nu eigenlijk met die voor Seven-Up International zo verontrustende eigendomswisse-
lingen? In mei 1984 had Beatrice in de Verenigde Staten voor $ 2.7 miljard een bedrijfsconglo-
meraat ingelijfd dat al net zo amorf was als Beatrice zelf. De overname van deze soortgenoot, 
Esmark, leidde ertoe dat Beatrice zich diep in de schulden moest steken. De integratie van beide 
in Chicago gevestigde giganten verliep moeizaam, Beatrice's raad van bestuur verloor het 
vertrouwen in chief executive officer Dutt en de aandeelhouders waren ontevreden over de 
koersontwikkeling. In deze situatie viel Beatrice in oktober 1985 ten prooi aan Donald P. Kelly, 
Esmarks voormalige voorzitter van de raad van bestuur, die met behulp van de leveraged buy-out 
firma Kohlberg Kravis Roberts & Co. het astronomische bedrag van $ 6.2 miljard voor Beatrice 
neertelde! Ter financiering van de overname begon Kelly in hoog tempo tal van bedrijven en 
soms zelfs hele divisies tegelijk te verkopen. Ook de divisie waartoe Winters behoorde onderging 
dat lot. Als de Beatrice International Food Company werd deze divisie (bestaande uit 64 
bedrijven verspreid over 31 landen) in augustus 1987 verkocht aan de investeringsmaatschappij 
TLC Group, L.P. (New York). Met de overname was een bedrag gemoeid van $ 985 miljoen. 
Eigenaar van de TLC Group was Reginald F. Lewis - TLC staat voor The Lewis Company - die 
bij de overname terzijde werd gestaan door Michael R. Milken, de ongekroonde junk bond 
koning van de zakenbank Drexel Burnham Lambert. 
  
Zoals Kelly het Beatrice-concern als geheel had ontmanteld, begon Lewis de Beatrice Inter-
national Food Company te ontmantelen. Voordat hij goed en wel eigenaar van Beatrice Inter-
national Food Company was geworden had Lewis reeds voor $ 426 miljoen aan bedrijven ver-
kocht. De resterende bedrijven werden vervolgens per 1 december 1987 onder een nieuwe houd-
stermaatschappij gebracht: TLC Beatrice International Holdings, Inc. Lewis zelf werd chief 
executive officer van deze holding. Ter verbetering van de schuldenpositie van TLC Beatrice 
International Holdings werden door Lewis in de daarop volgende twee jaar vrijwel alle profit 
centers in Latijns-Amerika en het Verre Oosten van de hand gedaan, waarmee ongeveer $ 438 
miljoen werd binnengehaald. Met nog ongeveer $ 100 miljoen acquisition debt op de balans, 
besloot Lewis tenslotte ook de minder winstgevende Europese bedrijven te verkopen. Wat daarna 
nog van TLC Beatrice International Holdings resteerde zou een beursgenoteerd detailhandels- en 
voedingsmiddelenconcern moeten worden met een beperkt aantal core food operations, waarbij 
gedacht werd aan consumptie-ijs, toetjes, zoutjes en snacks. Dat de productie van frisdranken 
door Lewis niet gerekend werd tot de kernactiviteiten, betekende dat Winters op de nominatie 
stond om te worden verkocht. In april 1988 werd Winters door Lewis in de etalage gezet, samen 
met de Belgische frisdrankproducent Sunco, net als Winters een voormalig onderdeel van de 
Beatrice International Food Company. Dat Winters en Sunco, onder de naam TLC Beatrice 
International Bottling Group, min of meer als koppel werden aangeboden was begrijpelijk. Beide 
bedrijven vulden elkaar goed aan en werkten sinds 1985 op diverse terreinen met elkaar samen. 
Waar Winters in opdracht van Sunco blikjes vervaardigde voor de Belgisch markt, produceerde 
Sunco in opdracht van Winters 1.5 liter kunststof flessen Seven-Up en Sunkist voor de 
Nederlandse markt. 
 
Epiloog 
 
Voor Winters brak in maart 1988, toen Lewis bekend maakte het bedrijf te willen verkopen, een 
periode van grote onzekerheid aan. Even overwogen Henk van den Beuken en Harry Vullinghs 
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de mogelijkheid van een management buy-out. Met de NIB werden hierover diverse gesprekken 
gevoerd. Daarbij werd ervan uitgegaan dat Winters voor een bedrag van ƒ 28 à ƒ 30 miljoen te 
koop was. Voor de management buy-out zou een investeringsmaatschappij worden opgericht die 
luisterde naar de veelzeggende naam Seven-Up Investors B.V. Aan het plan kwam een abrupt 
eind toen Seven-Up International bekend maakte dat de Seven-Up licentie zou worden ingetrok-
ken en aan Vrumona zou worden overgedragen. Daarmee kwam het hele voortbestaan van 
Winters als merkartikelenfabrikant op losse schroeven te staan. Hoewel zich bij TLC Beatrice 
International Holdings verschillende in Winters en Sunco geïnteresseerde partijen aandienden, 
lukte het Lewis niet om beide frisdrankproducenten te verkopen. Wat Winters betreft haakten de 
meeste geïnteresseerden af bij de mededeling (overigens niet vermeld in de door Drexel Burn-
ham Lambert opgestelde prospectus) dat de Seven-Up licentie in 1989 zou komen te vervallen. 
Naarmate het jaar 1988 verstreek werd steeds duidelijker dat Winters onder de vlag van TLC 
Beatrice International Holdings afstevende op een pijnlijke reorganisatie van ongekende omvang. 



 

 

61 

HOOFDSTUK 4 
 
 

Sunkist, the orginial fruitdrink from California  
 
 
Yo-Yo in Tetra Pak 
 
Hoewel de in 1955 geïntroduceerde sinasdrank Yo-Yo beslist geen gek figuur sloeg temidden 
van de honderden sinasdranken die op dat moment in Nederland verkrijgbaar waren, realiseerden 
Jan en Rob Winters zich terdege dat zulks louter te danken was aan het feit dat Yo-Yo als mee-
loopmerk fungeerde van Seven-Up. Rond 1960 kwamen de gebroeders Winters op het idee Yo-
Yo te gaan bottelen in een heel bijzondere verpakking die borg stond voor een unieke produc-
tuitstraling. De redenering was dat als Yo-Yo een unieke productuitstraling had, het zich op 
eigen kracht zou kunnen ontwikkelen tot een meer aan Seven-Up gelijkwaardig merkartikel. De 
verpakking die de gebroeders Winters voor Yo-Yo op het oog hadden was een tetrahedonvormig 
kartonnetje dat aan de binnenzijde was voorzien van aluminiumfolie met een polyethyleen-
coating. Deze verpakking, in 1951 uitgevonden door de Zweed Ruben Rausing, luisterde naar de 
toepasselijke naam Tetra Pak.1 De inhoud van een Tetra Pak-kartonnetje kon alleen genuttigd 
worden met behulp van een rietje dat door een halfdoorgestanste opening moest worden geprikt. 
In 1960 had de Zweedse bierbrouwerij en frisdrankproducent A.B. Pripps Bryggerier (Frölunda) 
de primeur van Tetra Pak.  
 
Vanwege de hoge gasdoorlatendheid was Tetra Pak alleen geschikt voor het verpakken van 
koolzuurvrije dranken. De gebroeders Winters ervoeren dit echter niet als een bezwaar. Het 
toeval wilde namelijk dat koolzuurvrije sinasdranken juist in de mode waren geraakt. De N.V. 
Green Spot (Holland) Bottling Company (Haarlem) had met haar in 1960 geïntroduceerde sinas-
drank Green Spot overtuigend aangetoond dat er een markt bestond voor frisdranken zonder 
prik.2 De consument had zich gevoelig getoond voor het door Green Spot aangereikte argument 
dat een frisdrank zonder prik je niet opzadelde met een opgeblazen gevoel. Vooral moeders van 
jonge kinderen bleken om deze reden van koolzuurvrije frisdranken gecharmeerd te zijn. Wat 
meer was: zij bleken voor een koolzuurvrije sinasdrank een aanzienlijk hogere prijs te willen 
betalen dan voor een koolzuurhoudende sinasdrank.  
 
Begin 1961 huurden de gebroeders Winters tegen zeer gunstige voorwaarden een Tetra Pak-vul-
lijn van A.B. Åkerlund & Rausing. Enkele maanden later rolden de eerste Tetra Pak-kartonnetjes 
gevuld met Yo-Yo zonder prik in Maarheeze van de band.3 De meeste consumenten keken in het 
begin vreemd aan tegen de kartonnetjes (die niet geheel terecht omschreven werden als driekant-
jes) maar al snel trad enige gewenning op en begon men oog te krijgen voor de manifeste voorde-
len. De kartonnetjes waren licht in gewicht, bijzonder snel te koelen en handig om mee te nemen 
op reis: eenmaal leeg kon je ze gewoon weggooien. In de frisdrankenindustrie waren eenmalige 

                                                 
1) Merkenblad 41 (1952) 2 (februari) p.40 
2) Moederbedrijf van Green Spot (Holland) Bottling Company was de N.V. Haarlemsche Melkinrichting De Sierkan. Green Spot 
werd behalve via de melkslijters en afnemers van De Sierkan in Haarlem en omstreken ook verkocht via de melkslijters en afnemers 
van Van Grieken Melk N.V. in de agglomeratie Den Haag (Elseviers Weekblad, 14 mei 1960; N. Sickenga, 60 jaar Sierkan Haarlem 
in wisselend getij, 5 april 1902 - 5 april 1962, Haarlem, N.V. Haarlemsche Melkinrichting De Sierkan, 1962, p.41; Karel J. van 
Zeelandt, Voor gezonden en zieken : denkers en doeners bij Melkinrichting Van Grieken, 1899-1988, Rotterdam, Waterstad, 1988, 
p.42). 
3) De Grensbode : nieuws- en advertentieblad voor de gemeenten Budel, Maarheeze en Hamont (B) 1 (1961) 24 (15 juni) p.1; 
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verpakkingen (om in termen van destijds te blijven: wegwerpverpakkingen) een noviteit. Het 
frisdrankblikje zou pas in 1963 haar intrede doen, met deze kanttekening dat vooralsnog een 
blikopener nodig was om de inhoud te kunnen consumeren of uitschenken. Met Tetra Pak zat je 
echter nooit om een opener verlegen want het rietje dat door de kartonwand diende te worden ge-
prikt werd door Winters bijgeleverd. Het gebruiksgemak van Tetra Pak werd onmiddellijk onder-
kend door kantinehouders en uitbaters van restauratieve voorzieningen maar ook door bijvoor-
beeld benzinepomphouders en exploitanten van speeltuinen en pretparken. Tal van nieuwe 
verkoopkanalen dienden zich aan. Onder de naam N.V. Dranken Verkoop Maatschappij Zuid-
Nederland was door Jan en Rob Winters per 1 maart 1961 een speciale vennootschap opgericht 
voor de verkoop van koolzuurvrije frisdranken in Tetra Pak. De omzetcijfers tonen aan dat de 
consument in het begin nog wat aan Tetra Pak moest wennen: in het eerste jaar (1 maart 1961 
t/m 28 februari 1962) werd een omzet behaald van ƒ 304.333, het jaar daarop verdubbelde de 
omzet tot ƒ 664.372 om vervolgens in het derde jaar bijna te verdriedubbelen tot ƒ 1.816.312.4  
 
Vanaf medio 1963 prijkte op de Tetra Pak-kartonnetjes overigens niet langer de merknaam Yo-
Yo. De kartonnetjes die thans de fabriek in Maarheeze verlieten droegen de merknaam Sunkist. 
Dat Winters het merk Yo-Yo plotseling terugtrok, had niets te maken met de merkenrechtelijke 
exercities die sinds 1960 door frisdrankproducent N.V. Joh. Koster's Handelmaatschappij (U-
trecht) tegen Yo-Yo werden ondernomen. Koster was van mening dat de merknaam Yo-Yo 
teveel leek op die van haar eigen vruchtenlimonade Joy (al sinds 1948 op de markt) waardoor er 
kans bestond op verwarring bij handel en consument. De pogingen van Koster om door tussen-
komst van een rechter de naam Yo-Yo te laten doorhalen in het merkenregister, haalden echter 
niets uit. De rechtbank oordeelde dat als Koster werkelijk zo bezorgd was voor naamsverwarring, 
zij reeds op een veel eerder tijdstip bezwaar tegen de inschrijving van Yo-Yo had moeten 
aantekenen. De merknaam Yo-Yo werd immers al jarenlang door Winters in alle openheid ge-
bruikt!5 
 
Yo-Yo wijkt voor Sunkist  
 
In februari 1963 wist Winters een licentie te verwerven voor de botteling van Sunkist-citrus-
vruchtenlimonades. Licentiegever was de grootste coöperatie van citrustelers ter wereld: Sunkist 
Growers, Inc. Bij deze coöperatie waren meer dan 10.000 Amerikaanse citrustelers uit de staten 
Californië en Arizona aangesloten. Onder de merknaam Sunkist werd in de Verenigde Staten niet 
alleen vers citrusfruit verkocht. Op frisdranken, vruchtensappen en tal van andere producten 
waarin citrusfruit was verwerkt, prijkte eveneens de merknaam Sunkist. Ook in Nederland stond 
de merknaam Sunkist hoog aangeschreven: sinaasappels van Sunkist Growers waren in 1963 op 
ruime schaal verkrijgbaar en als zodanig herkenbaar aan een stempeltje op de vrucht en een 
opdruk op de kistjes. In de conserven- en frisdrankenindustrie kende men Sunkist Growers als 
leverancier van uitstekende citrusconcentraten, welke verhandeld werden onder de merknaam 
Exchange. Winters was de eerste frisdrankproducent in Europa aan wie door Sunkist Growers 
een bottellicentie werd verstrekt. De onderhandelingen met Sunkist Growers werden deels in de 
Verenigde Staten gevoerd. Omdat Jan Winters vliegangst had en liever in Nederland bleef, werd 
Rob Winters tijdens deze onderhandelingen terzijde gestaan door productiemanager Hans Luk-
kien. Lukkien had voordat hij bij Winters in dienst trad, leiding gegeven aan de Green Spot (Hol-

                                                                                                                                               
Misset's vakblad voor de handel in gedistilleerd wijn, bier en frisdranken 58 (1961) 16 (13 juli) p.460-461 
4) W.J. van de Heuvel, Rapporten 1 maart 1961 - 29 februari 1964 N.V. Dranken Verkoop Maatschappij Zuid-Nederland te 
Maarheeze, Eindhoven, Accountantskantoor Govers, 1964-1965 
5) Bijblad bij de industriële eigendom 32 (1964) 12 (15 december) p.253-255 [BIE 1964, 90] 
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land) Bottling Company en gold derhalve als een autoriteit op het gebied van koolzuurvrije 
frisdranken. De omstandigheid dat de fabriek in Maarheeze naast een bottellijn voor glazen fles-
sen tevens een productielijn voor Tetra Pak bezat, bleek tijdens de onderhandelingen van niet te 
onderschatten betekenis. Sunkist Growers had namelijk huizenhoge verwachtingen van Tetra 
Pak. Begrijpelijkerwijs eiste Sunkist Growers wel dat Winters de productie van Yo-Yo in Tetra 
Pak zou staken. 
 
Bij het verlenen van de bottellicentie gunde Sunkist Growers Winters een opmerkelijk groot con-
cessiegebied: behalve licentiehouder voor geheel Nederland werd Winters ook licentiehouder 
voor België en Luxemburg en voor het in West-Duitsland gelegen Regierungsbezirk Aachen 
(Aken, Stolberg, Eschweiler, Düren, Jülich en noordwaarts ongeveer tot Mönchen-Gladbach en 
Rheydt). Daarmee viel dit concessiegebied, dat circa 25 miljoen inwoners telde, naadloos samen 
met het gebied dat door de vijf in Nederland gevestigde Seven-Up bottelarijen werd bestreken. 
Aangezien Winters' verkooporganisatie in Nederland zich uitsluitend uitstrekte tot Noord-
Brabant, Limburg, Zeeland en het Gelderse rivierengebied, lag het voor de hand om in de rest 
van Nederland te gaan samenwerken met andere Seven-Up producenten. Blijkens de licentie-
overeenkomst met Sunkist Growers had Winters zich voor 1964 verplicht tot een afname van een 
hoeveelheid concentraat benodigd voor de productie van minimaal 6 miljoen eenheden Sunkist 
in Tetra Pak (meer dan 1.1 miljoen liter frisdrank) en 400.000 kratten Sunkist in flessen (zo'n 2.5 
à 3 miljoen liter frisdrank).6 Wilde Winters aan deze verplichting voldoen, dan was het zaak 
collega Seven-Up bottelaars te interesseren in de exclusieve verkooprechten, waarbij in principe 
de grenzen van het Seven-Up territorium ook voor Sunkist konden worden aangehouden.7 Een 
mogelijkheid die eveneens werd overwogen was collega Seven-Up bottelaars een sublicentie 
voor Sunkist aan te bieden. Dat Winters naast de verkooprechten ook de productierechten zou 
moeten delen was uit het oogpunt van winstgevendheid niet erg aanlokkelijk: Winters' aanspraak 
op de volle productiewinst kon onder die omstandigheid onmogelijk worden gehandhaafd. 
Onderkend werd evenwel dat het verstrekken van sublicenties aan andere Seven-Up bottelaars tot 
een grotere inzet van deze bottelaars zou leiden, waardoor Sunkist meer kans had om snel uit te 
groeien tot een landelijk merkartikel.8 
 
Na een drukbezochte en uiterst professionele persconferentie in Eindhoven (7 mei 1963), waarop 
de Sunkist-producten aan de vak- en dagbladpers werden getoond, werd in juni 1963 met de 
uitlevering van Sunkist begonnen.9 Gestart werd met een niet al te breed assortiment Sunkist-
frisdranken: koolzuurvrije vruchtenlimonade Orange in 19 cl Tetra Pak en koolzuurhoudende 
vruchtenlimonades Orange en Grapefruit in horecaflesjes van 20.5 cl en gezinsflessen van 75 cl. 
Als deze vijf smaak/verpakkingscombinaties zouden aanslaan kon de productlijn worden uitge-
breid met andere smaak/verpakkingscombinaties, waarbij in eerste instantie gedacht werd aan de 
smaken Grapefruit (zonder prik) en Lemon (met en zonder prik). De Sunkist-vruchtenlimonades 
werden geïntroduceerd onder de leuze "The original fruitdrink from California". De glazen fles-
sen waren voorzien van ingebrande blauwe tekstbalken met witte opschriften. De flessen oogden  

                                                 
6) In de licentie-overeenkomst werd niet bepaald of dit gezinsflessen van 75 cl (12 per krat) dan wel horecaflesjes van 20.5 cl (24 per 
krat) dienden te zijn (sale and purchase and trademark license agreement between Sunkist Growers, Inc. and N.V. Limonadefabriek 
v/h E.J. Winters, Los Angeles, 12 februari 1963, Archief Becht). 
7) Voor leveranties aan grossiers werd het Bronwater Import Kantoor Eindhoven N.V. ingeschakeld bij de Sunkist-verkoop (notulen 
directievergadering N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters, Maarheeze, 27 december 1962 en 5 maart 1963). 
8) Notulen directievergaderingen N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters, Maarheeze, 1 maart en 29 juli 1963 
9) Persbericht N.V. Handelmaatschappij Winters, Maarheeze, 7 mei 1963, Archief Stichting BBM; Eindhovens Dagblad, 8 mei 1963; 
Misset's vakblad voor de handel in gedistilleerd, wijn, bier en frisdranken 60 (1963) 10 (20 mei) p.309-311 
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modern en het enige dat erop viel aan te merken was dat de gezinsfles van 75 cl nog een kroon-
kurksluiting had, terwijl diverse frisdrankproducenten op dat moment al gezinsflessen met plastic 
schroefdopsluiting hadden geïntroduceerd. Qua prijsstelling werden de Sunkist-vruchten-
limonades hoog in de markt gezet. In heel Nederland was zelfs geen gezinsfles sinas te vinden 
die duurder was dan Sunkist Orange. De consumentenprijs van Sunkist Orange in Tetra Pak 
werd gesteld op 30 cent, terwijl een driekantje Yo-Yo nog een kwartje had gekost.10 Niettemin 
verkocht Winters in de periode mei t/m december 1963 meer dan 1.6 miljoen liter Sunkist, 
waarvan 83.8% in Tetra Pak en 16.2% in flessen.11 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10) Notulen directievergadering N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters, Maarheeze, 5 maart 1963; bijlage brief van drs. C.J. Kievit 
(B.B.M.) aan de leden van de Sectie A, Rotterdam, 23 maart 1965, Archief Stichting BBM 
11) Omzetboek 1961-1970 
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Een voorzichtige vrijage met Vrumona 
 
Aftastende besprekingen met collega Seven-Up bottelaars over de verkoop- en productierechten 
van Sunkist waren door Winters reeds in het najaar van 1962 gestart, dus nog voor de Sunkist-
licentie daadwerkelijk was verworven. Deze besprekingen werden in de loop van 1963 geïntensi-
veerd. Besprekingen met Seven-Up Bottling Company Het Noorden N.V. (een dochterbedrijf 
van N.V. Hengelosche Bierbrouwerij) resulteerden vrij spoedig in de afspraak dat in Assen een 
nieuwe fabriek zou verrijzen waar niet alleen Seven-Up maar ook Sunkist zou worden gebotteld 
voor de drie meest noordelijke provincies en een deel van Overijssel.12 Heel wat moeizamer 
verliepen de besprekingen met Vrumona, moedermaatschappij van Seven-Up Bottling Company 
Amsterdam N.V. Dat Vrumona niet onmiddellijk toehapte lag voor de hand: het bedrijf in 
Bunnik had immers met Si-Si reeds een buitengewoon sterk sinasmerk in handen. Hoewel het 
marktaandeel van Si-Si de laatste jaren onder druk stond, moest nog maar worden afgewacht of 
Sunkist Orange een waardige opvolger was. Niettemin was Vrumona er veel aan gelegen te 
voorkomen dat Winters van een gewaardeerd collega in Seven-Up verband zou verworden tot 
een gevaarlijke concurrent op de sinasdrankenmarkt. In de wetenschap dat de gebroeders Winters 
grote belangstelling koesterden voor de botteling en verkoop van Pepsi-Cola in Zuid-Nederland, 
stuurde Vrumona-directeur Mr. C.J.G. Becht aan op een gezamenlijke bestudering van de moge-
lijkheden tot samenwerking. Op 22 oktober 1962 vond in grand-hotel 't Silveren Seepaerd in 
Eindhoven een eerste vergadering plaats tijdens welke de directies van Winters en Vrumona van 

                                                 
12) Emmer Courant, 26 september 1963; Drentsche en Asser Courant, 28 september 1963 

 



 

 

67 

gedachten wisselden over een eventuele samenwerking. Van de zijde van Vrumona was behalve 
directeur Becht ook commissaris Jonkheer P.R. Feith aanwezig. Feith was directeur van Heine-
ken, dat nog steeds de helft van de aandelen Vrumona bezat. Vanzelfsprekend probeerde Jan 
Winters tijdens deze vergadering Becht en Feith ervan te overtuigen dat Sunkist een veel sterker 
merk was dan Si-Si, waarbij hij onder meer aanvoerde dat Sunkist zich veel beter leende voor 
exportdoeleinden. Op de merknaam Si-Si was namelijk in de meeste Europese landen al beslag 
gelegd door een Duitse frisdrankenproducent (Deutsche Si-Si Werke G.m.b.H.) waardoor 
Vrumona met handen en voeten gebonden was aan de Nederlandse markt.13 Dit argument werd 
door Vrumona eenvoudig gepareerd. Op de Nederlandse markt genoot Si-Si een uitstekende 
reputatie en in export was men vooralsnog niet geïnteresseerd. Als het tot een samenwerking 
kwam, zou dit slechts mogelijk zijn op basis van een gemeenschappelijke te pousseren assor-
timent dat Seven-Up, Pepsi-Cola, Sunkist én Si-Si bevatte. 
 
Nadat op dit punt overeenstemming was bereikt, kwam Jan Winters met het voorstel om weder-
zijds sublicenties uit te wisselen: Winters zou aan Vrumona een sublicentie verlenen voor het 
bottelen van Sunkist in het Seven-Up rayon Amsterdam, in ruil waarvoor Vrumona een subli-
centie aan Winters zou verlenen voor het bottelen van Pepsi-Cola in het Seven-Up rayon Zuid-
Nederland. Vrumona was echter van mening dat deze sublicenties niet tegen elkaar opwogen. De 
door Winters af te geven sublicentie voor Sunkist zou niet alleen het Seven-Up rayon Amsterdam 
maar ook de Seven-Up rayons van Tims en Scheperboer moeten omvatten. Verder maakte 
Vrumona bezwaar tegen het feit dat Winters voor de afzet van haar producten gebruik maakte 
van alle mogelijke distributie- en verkoopkanalen. Vrumona was vanwege haar bijzondere 
eigendomsverhoudingen uitsluitend aangewezen op de drankengroothandel, en dan nog alleen op 
die drankengrossiers die aandeelhouder waren van de Bedrijfscentrale K.A.D. Van deze laatste 
zijde viel beslist verzet te verwachten als Winters in haar rayon Pepsi-Cola en Si-Si zou gaan 
leveren aan de levensmiddelengroothandel of aan inkoopcentrales van vrijwillig filiaalbedrijven. 
Hoewel Jan Winters toezegde zich welwillend te zullen opstellen tegenover de wensen van de 
drankengrossiers, maakte hij een voorbehoud voor Sunkist in Tetra Pak. Voor het welslagen van 
deze nieuwe verpakking was het beslist nodig dat alle mogelijke distributie- en verkoopkanalen 
werden benut.14 Toen beide partijen op deze punten niet nader tot elkaar kwamen, werden de 
onderhandelingen afgebroken. 
 
Vier maanden later zaten Jan Winters en Kees Becht echter weer rond de tafel. Ditmaal was de 
inzet veel minder ambitieus: er werd niet gesproken over het uitwisselen van sublicenties maar 
over het integreren van beider verkooporganisaties. Gegeven de wederzijds bestaande inzichten 
over de veranderingen die zich op de frisdrankenmarkt aan het voltrekken waren, was het 
verantwoord "op een beperkt terrein te starten, liever dan tijd en kansen te verliezen door verde-
re discussies over de uiteindelijke vorm van onze samenwerking". Uitgangspunt was wederom 
dat de assortimenten van Winters en Vrumona aan elkaar zouden worden gekoppeld, waarbij 
voor de sinasdranken Sunkist Orange en Si-Si afzonderlijke deelmarkten zouden worden gecre-
ëerd teneinde onderlinge concurrentie zoveel mogelijk uit te sluiten.15 Een regelmatig bijeenko-
mende coördinatiecommissie (gemakshalve CO2 genoemd) zou er op toezien dat Winters en 
Vrumona elkaar in hun product/marktbeleid niet langer voor de voeten zouden lopen. Dat 

                                                 
13) Notitie van mr. C.J.G. Becht inzake een bespreking met N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters, Bunnik, 23 oktober 1962, 
Archief Becht  
14) Brief van dhr. J.R.J. Winters (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters) aan mr. C.J.G. Becht (Vrumona N.V.), Maarheeze, 24 mei 
1963; brief van mr. C.J.G. Becht aan dhr. J.R.J. Winters, Bunnik, 29 mei 1963, Archief Becht 
15) Notitie inzake een bespreking tussen N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters en Vrumona N.V., Bunnik, 9 oktober 1963, Archief 
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betekende in concreto dat beide producenten niet langer eigenmachtig nieuwe producten zouden 
ontwikkelen of licentie-overeenkomsten met derden zouden sluiten.16 Wat de productie betreft 
zou er vooralsnog niets veranderen: alle Winters-producten zouden in Maarheeze en alle 
Vrumona-producten zouden in Bunnik worden geproduceerd. Ook op het gebied van reclame en 
sales promotion bleven Winters en Vrumona elk hun eigen verantwoordelijkheid behouden. 
Tenslotte beloofde Winters het aantal levensmiddelengrossiers aan wie reeds Sunkist in Tetra 
Pak werd geleverd, niet verder te zullen uitbreiden. Deze belofte stelde Becht in staat om naar de 
commissarissen van Vrumona en Bedrijfscentrale K.A.D. te stappen om formeel toestemming te 
vragen voor een samenwerkingsovereenkomst met Winters. Nadat hij deze toestemming in 
november 1963 had gekregen konden er spijkers met koppen worden geslagen.17  
 
Een verwarrende verlovingstijd 
 
De integratie van beider verkooporganisaties in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, 
Utrecht, Gelderland en Overijssel verliep zonder problemen. Aangezien Winters in deze provin-
cies geen agenten of eigen depots had, kwam het er simpelweg op neer dat de bij de Bedrijfscen-
trale K.A.D. aangesloten drankengrossiers werden ingeschakeld voor de verkoop van Sunkist. De 
drankengrossiers van de Bedrijfscentrale K.A.D. in de provincies Groningen, Friesland en 
Drenthe leken achter het net te zullen vissen, daar Winters de verkooprechten voor Sunkist in 
deze provincies immers reeds had vergeven aan Seven-Up Bottling Company Het Noorden. Op 1 
mei 1964 werd Seven-Up Bottling Company Het Noorden echter overgenomen door Vrumona's 
dochterbedrijf Seven-Up Bottling Company Amsterdam, waarna de plannen voor de bouw van 
een nieuwe fabriek in Assen in een bureaulade verdwenen en de productie naar Bunnik werd 
overgebracht.18 Voor de drankengrossiers van de Bedrijfscentrale K.A.D. in Groningen, Frie-
sland en Drenthe betekende dit dat zij alsnog de verkoop van Sunkist ter hand konden gaan 
nemen.19 In de zuidelijke provincies leverde de integratie wel problemen op, daar Winters hier 
beschikte over een tiental eigen depots (ondergebracht in Handelmaatschappij Winters) en twee 
eigen drankengroothandels (J.R.J. Winters Groothandel in Dranken te Eindhoven en E.J. Winters 
& Zoon Groothandel in Dranken te Maarheeze).20 Dat deze depots en drankengroothandels ook 
Pepsi-Cola, Si-Si en andere Vrumona-producten mochten gaan verkopen, stuitte bij Brabantse en 
Limburgse drankengrossiers van de Bedrijfscentrale K.A.D. op grote bezwaren: hun recht van 
alleenverkoop werd immers aangetast.21 Vandaar dat drankengrossiers in wier rayon een depot of 
drankengroothandel van Winters was gevestigd een compensatievergoeding werd aangeboden. 
Gedurende drie jaar kregen zij van Vrumona een vergoeding van 20 cent per kist over de omzet 
in Vrumona-producten behaald door het in hun rayon gevestigde Winters-depot. 
 
Alvorens Pepsi-Cola, Si-Si en andere Vrumona-producten te gaan verkopen, dienden de gebroe-
ders Winters nog een kleine formaliteit te vervullen, namelijk toetreden tot het aandeelhou-
derscorps van de Bedrijfscentrale K.A.D. Had vader Everard zijn aandelen indertijd niet terug-
verkocht aan de Bedrijfscentrale K.A.D., dan was deze formaliteit overbodig geweest! Nu moest 
door Handelmaatschappij Winters ƒ 25.000 worden betaald voor een pakketje aandelen Bedrijfs-

                                                                                                                                               
Becht 
16) Notitie inzake een bespreking met N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters, Bunnik, 20 november 1963, Archief Becht 
17) Verslag vergadering Raad van Commissarissen Vrumona N.V., Bunnik, 14 november 1963; verslag vergadering Raad van 
Commissarissen N.V. Bedrijfscentrale K.A.D., Bunnik, 20 november 1963, Archief Becht 
18) Drentsche en Asser Courant, 6 augustus 1964 
19) Verslag vergadering Raad van Commissarissen N.V. Bedrijfscentrale K.A.D., 9 september 1964, Archief Becht 
20) Notitie inzake samenwerking met N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters, Bunnik, 29 november 1963, Archief Becht   
21) Verslagen vergaderingen Raad van Commissarissen N.V. Bedrijfscentrale K.A.D., Bunnik, 20 november 1963 en 31 januari 
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centrale K.A.D. Tegelijkertijd betaalde Vrumona echter een zelfde bedrag aan Limonadefabriek 
v/h E.J. Winters voor het uit de handel nemen van de flessen en kisten van Yo-Yo, Tiger Tonic 
en Wiso. Deze en nog enkele andere merkartikelen die buiten Zuid-Nederland nooit echt waren 
doorgebroken, werden thans vervangen door van Vrumona afkomstige merkartikelen als Si-Si, 
Royal Club en B3. Tenslotte werd een bonusregeling overeengekomen betreffende de produc-
tiewinsten van Si-Si, Pepsi-Cola en Sunkist. Van de bestaande omzet Si-Si en Pepsi-Cola in 
Maarheeze-territorium (circa 700.000 kisten) zou Vrumona de volle productiewinst behouden, 
zoals Winters over de bestaande omzet van Sunkist in Bunnik-territorium (slechts 300.000 
eenheden Sunkist in Tetra Pak bestemd voor levensmiddelengrossiers) de volle productiewinst 
behield. Ten aanzien van de meeromzet in deze territoria (de omzet boven de status quo) werd 
bepaald dat Vrumona de helft van de productiewinst van Si-Si en Pepsi-Cola aan Winters zou 
afstaan in ruil voor de helft van de productiewinst van Sunkist. Op 9 maart 1964 werden de 
gemaakte afspraken vastgelegd in een herenakkoord, dat de status had van een voorlopige 
overeenkomst.22 
 
Over de resultaten van de samenwerking waren beide partijen het eerste jaar niet ontevreden. 
Dankzij de Sunkist-afzet in Bunnik-territorium slaagde Winters er weliswaar nog niet in om te 
voldoen aan de eisen inzake de minimumafname van Sunkist-concentraat maar de vooruitzichten 
op het behalen van die norm waren ontegenzeggelijk toegenomen. Hoewel de omzet van Sunkist 
in 20.5 cl en 75 cl flessen tegenviel (Vrumona's marketingmanager J. Mulder omschreef de 
omzet als "embryonaal"), werden met Sunkist in Tetra Pak in het Bunnik-territorium zeer bevre-
digende verkoopresultaten gehaald.23 Wat de verkoop van Vrumona-producten in het Zuiden des 
lands betreft, was sprake van een lichte omzetverbetering, terwijl ook de distributiedichtheid in 
deze provincies toenam. Vandaar dat Becht begin januari 1965 bij Jan Winters aandrong op een 
definitieve overeenkomst, die minder vrijblijvend was en uitzicht bood op een "onverbrekelijke 
samenwerking". Hoewel Becht daarmee duidelijk doelde op een fusie, wilden Jan en Rob 
Winters hier niets van weten.24Wat de gebroeders Winters voor ogen stond was een samen-
werking op basis van gelijkwaardigheid, waarbij beide partijen hun zelfstandigheid behielden. In 
dit kader werd door Jan en Rob Winters wederom het plan van stal gehaald om te komen tot een 
ruil van sublicenties: Vrumona zou van Winters een sublicentie krijgen voor de productie van 
Sunkist voor Nederland boven de grote rivieren, en Winters zou van Vrumona een sublicentie 
ontvangen voor de productie van Pepsi-Cola en Si-Si voor Zuid-Nederland. Ten aanzien van 
deze sublicenties werd door Vrumona gesteld dat ze alleen betrekking hadden op de meeromzet 
welke boven de status quo van 31 december 1963 lag. Voor het gebruik van de sublicenties dien-
den wederzijds royalties te worden betaald.25 Nadat men over deze uitgangspunten vrij gemakke-
lijk overeenstemming had bereikt, ontstond over de nadere uitwerking grote onenigheid. Zo vond 
Vrumona de door Winters verlangde royalty-vergoeding voor Sunkist exorbitant. Vervolgens 
kwam Winters op de proppen met een voorstel waarin een geheel nieuwe gedachte werd ont-
vouwd. In plaats van een royalty-vergoeding claimde Winters de helft van de gezamenlijk met 
Sunkist te behalen productiewinst.26 Aangezien Vrumona's Sunkist-territorium bijna drie kwart 
van de Nederlandse markt omvatte, werd ook dit voorstel door Vrumona van de hand gewezen. 

                                                                                                                                               
1964, Archief Becht 
22) Brief van mr. C.J.G. Becht (Vrumona N.V.) aan dhr. J.R.J. Winters (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters), Bunnik, 9 maart 
1964, Archief Becht 
23) Jaarverslag 1964 N.V. Bedrijfscentrale K.A.D., p.3, Archief Vrumona 
24) Brief van mr. C.J.G. Becht (Vrumona N.V.) aan dhr. J.R.J. Winters (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters), Bunnik, 4 januari 
1965, Archief Becht 
25) Verslag CO2-vergadering, Maarheeze, 8 januari 1965, Archief Becht 
26) Brief van N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters aan Vrumona N.V., Maarheeze, 11 februari 1965, Archief Becht  
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Toen Winters het voorstel tot winstverdeling echter onverkort bleef handhaven (als licen-
tiehouder van Sunkist meende zij recht te hebben op een groter gedeelte van de winst dan haar 
krachtens haar aandeel in de totale productie toekwam), ontstond een ernstige vertrouwenscrisis, 
waarin Winters tenslotte meedeelde zich niet langer gebonden te achten aan de uitgangspunten 
van het herenakkoord van 9 maart 1964.27 
 
Slechts met grote moeite slaagden beide partijen erin hun gevoelens van gekwetstheid te over-
winnen en in april 1965 weer rond de onderhandelingstafel plaats te nemen. De littekens die de 
vertrouwenscrisis had geslagen bleven echter nog lang zichtbaar. Gedurende de nieuwe onder-
handelingen werd de bestaande samenwerking tussen Winters en Vrumona op geheel vrijblij-
vende voet gecontinueerd. Het compromis waar beide partijen thans op aanstuurden was de 
oprichting van een aparte verkoopmaatschappij voor Sunkist, waarin Winters en Vrumona elk 
voor 50% deelnamen. De productie van Sunkist zou door deze joint venture (Sunkist Nederland 
N.V.) op basis van een vooraf overeengekomen productieprijs aan Winters en Vrumona worden 
uitbesteed, waarbij Winters zou gaan produceren voor afnemers in de drie zuidelijke provincies 
en Vrumona de overige provincies voor haar rekening zou nemen. Over de talrijke haken en ogen 
die aan dit plan kleefden werd meer dan anderhalf jaar intensief onderhandeld tussen Winters, 
Vrumona en Sunkist Growers. Laatstgenoemde partij liet zich daarbij vertegenwoordigen door 
Hans Lukkien, die in 1965 bij Sunkist Growers in dienst was getreden als European franchise 
manager.  
 
Eén van de voornaamste punten waar tijdens de onderhandelingen onenigheid over ontstond, 
betrof de mate van distributievrijheid. Bij Winters was men de mening toegedaan dat Sunkist 
Nederland N.V. haar producten rechtstreeks moest kunnen verkopen aan de inkoopcentrales van 
vrijwillig filiaalbedrijven. De Vrumona-onderhandelaars meenden echter dat dit op onoverkome-
lijke bezwaren zou stuiten van de bij de Bedrijfscentrale K.A.D. aangesloten drankengrossiers. 
Het hoogst haalbare in dit verband was de levering van Sunkist-producten aan grootwinkelbedrij-
ven (Albert Heijn, De Gruijter, Jamin) en andere commerciële organisaties met een volledig cen-
traal inkoopbeleid. Deze `gesloten ketens' deden immers sowieso geen zaken met individuele 
drankengrossiers, zodat deze laatsten zich niet konden beklagen over verlies van winkelafzet.28 
Een ander punt waar eindeloos over werd vergaderd was de goodwill die Winters diende te 
ontvangen voor het inbrengen van de Sunkist-licentie in de joint venture. Uiteindelijk schikte 
Winters zich in een regeling waarbij zij gedurende de eerste vijf jaar recht kon doen laten gelden 
op de volle winst van de joint venture, met dien verstande dat in de kostprijs waartegen de 
producten aan Sunkist Nederland N.V. zouden worden geleverd reeds een netto productiewinst 
was ingebouwd. Feitelijk had Winters derhalve alleen recht op de volle overwinst over de jaren 
1966 t/m 1970. In de daaropvolgende jaren zou de overwinst gelijkelijk tussen beide partners 
worden verdeeld.29 
 
Terwijl verschillende juridische en fiscale adviseurs zich nog over de concept-overeenkomst en 
concept-statuten bogen, begon Vrumona in juni 1966 met de productie van Sunkist Orange in 
Tetra Pak voor de provincies gelegen boven de grote rivieren. Zij deed dit op basis van een 

                                                 
27) Brieven van mr. C.J.G. Becht (Vrumona N.V.) aan N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters, Bunnik, 22 februari en 26 maart 
1965; brief van N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters aan Vrumona N.V., Maarheeze, 15 maart 1965; brief van mr. C.J.G. 
Becht aan dhr. J.R.J. Winters, Bosch en Duin, 29/30 maart 1965, Archief Becht 
28) Notitie van dhr. S.A. Schetters (Vrumona N.V.) naar aanleiding van een bespreking met dhr. F.A.C. van Engelen (N.V. 
Limonadefabriek v/h E.J. Winters), Bunnik, 17 maart 1966, Archief Becht  
29) Verslag vergadering Raad van Commissarissen Vrumona N.V., Bunnik, 24 september 1965, Archief Becht 
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tijdelijke sublicentie, afgegeven door Winters en Sunkist Growers voor de duur van één jaar.30 
Gesterkt door het bezit van deze sublicentie legde Vrumona onverwacht een nieuwe eis op tafel 
met betrekking tot de zeggenschapsverhoudingen in de nieuwe onderneming. Vrumona stelde 
zich op het standpunt dat de zeggenschap op enigerlei wijze gerelateerd diende te zijn aan de 
Sunkist-productie van de partners. Hiermee kon Winters zich vanzelfsprekend niet verenigen, 
aangezien het verkoopbeleid dan theoretisch door de Sunkist-producent met het grootste verzor-
gingsgebied (Vrumona) zou kunnen worden gedicteerd.31 Verder gaf Vrumona er plotseling blijk 
van weinig te voelen voor de overdracht aan Winters van sublicenties voor het bottelen van 
Pepsi-Cola en Si-Si. Overdracht van sublicenties paste wat Vrumona betreft alleen in plannen die 
uitgingen van een toekomstige fusie. In elk ander geval viel wat betreft Pepsi-Cola en Si-Si 
slechts te praten over loonbotteling door Winters in opdracht van Vrumona.32  
 
De plotselinge aanscherping in de opstelling van Vrumona werd veroorzaakt door moeilijkheden 
die voortvloeiden uit de overname van Seven-Up Belgium. De Belgische verkooporganisatie van 
Winters was per 1 maart 1966 door Vrumona overgenomen. Al na enkele maanden bleek dat de 
zaken in België veel minder goed floreerden dan Winters had voorgesteld (een waarde-onder-
zoek vooraf door Vrumona's eigen accountant was achterwege gebleven). Toen de Vereenigde 
Accountantskantoren naderhand op Vrumona's verzoek de staat van verrekeningen aan een 
grondige inspectie onderwierpen, traden talrijke `verborgen gebreken' aan het licht: bedrijfs-
middelen (rolbanen) die wel op de balans stonden maar door Winters naar Maarheeze waren 
overgebracht, schulden die aanzienlijk hoger waren (bijna 1.2 miljoen Bfr.) dan uit de overname-
balans bleek, voorraden gereed product en reclamemateriaal die te hoog waren gewaardeerd, 
vorderingen die niet waren thuis te brengen, etc.33 Becht, die de volle veranwoordelijkheid voor 
deze transactie op zich had genomen, moest tegenover zijn commissarissen erkennen een mis-
koop te hebben gedaan. Door de verborgen gebreken die bij Seven-Up Belgium aan het licht 
traden, bereikte het vertrouwen in Winters als samenwerkingspartner een nieuw dieptepunt, 
terwijl ook de persoonlijke gevoelens van vriendschap tussen Kees Becht en Jan Winters ernstig 
vertroebeld raakten.34 
 
Een formele samenwerkingsovereenkomst 
 
In november 1966 werden de afgebroken onderhandelingen hervat. Duidelijk was evenwel dat 
Vrumona-directeur Becht niet langer over vergaande vormen van samenwerking wilde spreken 
maar in opdracht van Vrumona's Raad van Commissarissen uit was op consolidatie van hetgeen 
in het verleden reeds was bereikt. Vrumona's voornaamste zorg gold het veiligstellen van de in 
mei 1967 expirerende sublicentie voor Sunkist.35 In dit verband werd door Becht aangestuurd op 
een overeenkomst die Vrumona een volwaardige bottellicentie zou opleveren voor het Bunnik-

                                                 
30) In de periode juni t/m december 1966 werden door Vrumona 410.136 dozen Sunkist (elk met 18 kartonnetjes van 19 cl) geprodu-
ceerd.  
31) Verslag van een bespreking tussen mr. C.J.G. Becht, dhr. J. van der Schalk en dhr. S.A. Schetters (Vrumona N.V.) en dhr. J.R.J. 
Winters en dhr. F.A.C. van Engelen (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters), Bunnik, 28 juni 1965, Archief Becht  
32) Notitie van dhr. F.A.C. van Engelen (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters) naar aanleiding van een bespreking met mr. C.J.G. 
Becht en dhr. S.A. Schetters (Vrumona N.V.), Maarheeze, 18 november 1966, Archief Becht. In tegenstelling tot wat Reinders en 
Bruggeman (De geschiedenis van Vrumona, 1945-1993, p.70) beweren, is het tussen Vrumona en Winters nooit tot een uitwisseling 
van bottellicenties gekomen. Vrumona wist wel een bottellicentie voor Sunkist te verwerven maar Winters verwierf nimmer 
bottellicenties voor Pepsi-Cola en Si-Si. 
33) Geuens, H.K.J., Balans en verlies- en winstrekening per 28 februari 1966 [van de] firma Seven-Up Belgium, Borgerhout, Geuens 
& Zoon, 1966; Loon, A.M. van, Controle overnamebalans 28 februari 1966 van Seven-Up Belgium Aalst, Utrecht, Vereenigde 
Accountantskantoren, 1966, Archief Becht   
34) Brief van mr. C.J.G. Becht aan mr. J.J.M. Eijsbouts, Bosch en Duin, 7 april 1967, Archief Becht 
35) Verslagen vergaderingen Raad van Commissarissen Vrumona N.V., Bunnik, 24 juni en 11 november 1966, Archief Becht 



 

 

72 

territorium. Vrumona, dat tot dan uitsluitend Sunkist Orange in Tetra Pak had geproduceerd, 
wilde net als Winters gerechtigd zijn tot het produceren van het volledige Sunkist-assortiment. 
Hiertoe wenste Vrumona van Winters een gedeelte van de Sunkist-retouremballage (glazen 
flessen en houten kratten) over te nemen. Wanneer uit bedrijfseconomische overwegingen één 
van beide bedrijven bepaalde producten uit het Sunkist-assortiment (tijdelijk) door de ander zou 
laten produceren, diende zulks te geschieden op basis van loonbotteling tegen nader overeen te 
komen voorwaarden. Teneinde Winters tegemoet te komen, was Vrumona bereid de goodwill-
regeling te effectueren waarover in een eerder stadium overeenstemming was bereikt, ook al 
bleef de oprichting van een Sunkist Nederland N.V. vooralsnog achterwege. Dat betekende dat 
Winters vijf jaar lang recht kon doen laten gelden op een bepaalde overwinst van Vrumona als 
vergoeding voor het feit dat Winters het merk Sunkist in Nederland had grootgemaakt. Voorts 
zou Winters een functionele vergoeding van Vrumona ontvangen uit hoofde van het feit dat zij 
de eerstkomende jaren nog als enige met de Sunkist-reclame en sales promotion voor heel 
Nederland was belast.36  
 
Na uitvoerig overleg bleken Winters en Vrumona het op twee punten niet eens te kunnen wor-
den: de tenaamstelling van de Sunkist-licentie en de winstvergoeding in verband met goodwill. 
Winters wenste een overschrijving van de Sunkist-licentie voor geheel Nederland op beider naam 
(joint trademark license agreement), onder verlening van een sublicentie aan ieder van beide 
partijen voor hun eigen gebied. Vrumona daarentegen gaf de voorkeur aan twee volwaardige 
licenties (separate trademark license agreements), waarbij die voor de acht noordelijke 
provincies uitsluitend ten name van Vrumona en die voor de drie zuidelijke provincies uitslui-
tend ten name van Winters was gesteld. Voorts stelde Vrumona dat de winstvergoeding die Win-
ters gedurende de eerste vijf jaar zou ontvangen alleen betrekking had op de bestaande 
smaak/verpakkingscombinaties die onder Sunkist-etiket werden geproduceerd (te weten 
koolzuurvrije vruchtenlimonades Orange, Lemon en Grapefruit in 19 cl Tetra Pak en 
koolzuurhoudende vruchtenlimonades in dezelfde smaken in 20.5 cl en 75 cl glazen retourfles). 
Van nieuwe smaak/verpakkingscombinaties die na beider instemming in de toekomst onder de 
naam Sunkist zouden worden geproduceerd, diende de winst van aanvang af geheel toe te komen 
aan ieder van beide partijen voor zijn eigen gebied.37 
 
Dat in het zicht van de finish over deze twee ondergeschikte punten nog maandenlang werd 
geredetwist, mag symptomatisch heten voor het wederzijds wantrouwen. Kleine incidenten 
waren genoeg om de sfeer dermate te vertroebelen dat de onderhandelingen weer voor weken in 
het slob raakten. Eén zo'n incident was Winters' besluit om Sunkist Orange zonder prik ook in 
een eenmalige PVC-bekerverpakking van 19 cl te gaan produceren. Vrumona vreesde dat in het 
geval de bekerverpakking aansloeg, haar Tetra Pak-vullijn in Bunnik met onderbezetting te 
kampen zou krijgen.38 Toch was het tenslotte Vrumona die zich ten aanzien van eerdergenoemde 
geschilpunten het toegeeflijkst toonde. Zodoende werden niet slechts alle tot dan toe gevoerde 
Sunkist-producten maar ook alle toekomstige Sunkist-producten onder de werkingssfeer van de 
overeenkomst gebracht en kwam er een licentie-overeenkomst voor heel Nederland op beider 
naam. Hiertoe werd de tenaamstelling van de licentie-overeenkomst tussen Sunkist Growers en 

                                                 
36) Notitie inzake samenwerking met N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters, Bunnik, 13 december 1966, Archief Becht  
37) Notitie van mr. C.J.G. Becht (Vrumona N.V.) inzake samenwerking met N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters, Bunnik, 4 april 
1967, Archief Becht 
38) Notitie van dhr. F.A.C. van Engelen (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters) inzake samenwerking met Vrumona N.V., Maar-
heeze, januari 1967, Archief Becht    
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Winters op 28 december 1967 middels een aanhangsel gewijzigd.39 Na bijna vijf jaar onderhan-
delen en talrijke impasses ondertekenden Vrumona en Winters op 10 augustus 1967 ten over-
staan van een notaris een samenwerkingsovereenkomst.  
 
Problemen met Sunkist  
 
In het licht van de moeizame totstandkoming van deze formele samenwerkingsovereenkomst was 
het bijzonder wrang dat de omzet van Sunkist zich niet langer zo voorspoedig ontwikkelde als in 
de beginjaren. Nadat de groei er in 1967 al grotendeels uit was, bleven de verkopen in 1968 over 
de gehele linie (20.5 cl horecafles, 75 cl gezinsfles, 19 cl Tetra Pak en de nieuwe 19 cl PVC-
bekerverpakking) ver bij de planning ten achter. Voor de meeste Sunkist-producten was zelfs 
sprake van een daling ten opzichte van 1967. Deze daling was het sterkst voor de gezinsflessen 
Sunkist en manifesteerde zich veel krachtiger in het territorium van Vrumona (18% minder 
Sunkist dan in 1967) dan in het territorium van Winters (4% minder Sunkist).40 

 

 
Consumptie van vruchtenlimonades per hoofd van de bevolking in liters 
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Bron: E.J.G. van de Goor, Omzetanalyses van Seven-Up en Sunkist over de jaren 1965-1966-1967-1968, Maarheeze, N.V. 
Limonadefabriek v/h E.J. Winters, 1969, p.64. Bewerking: P. Zwaal  

 
De voornaamste oorzaak van deze slechte verkoopresultaten was de toegenomen concurrentie 
van goedkope sinasdranken, merendeels B-merken en private labels. Voor de productie van Sun-
kist-vruchtenlimonades mochten Winters en Vrumona uitsluitend citrusconcentraten van Sunkist 
Growers gebruiken. De prijs die voor deze citrusconcentraten moest worden betaald lag echter 
aanzienlijk boven de wereldmarktprijs, met als gevolg dat de Sunkist-vruchtenlimonades relatief 
duur waren. Om tot een enigszins concurrerende marktprijs te komen was volgens Vrumona een 
concentraatprijsverlaging van 30% noodzakelijk.41 Met Sunkist Growers viel evenwel nauwelijks 
over prijsverlagingen te spreken. Op dit punt verschool het Californische fruittelersbedrijf zich 
menigmaal achter haar coöperatieve structuur: voor tussentijdse prijsaanpassingen was toestem-
ming nodig van de ledenvergadering.  
 
 

                                                 
39) Amendment no. 3 to sale and purchase and trademark license agreement, dhr. E.H. Miller (Sunkist Growers, Inc.), dhr. R.P.J. 
Winters (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters) en mr. C.J.G. Becht (Vrumona N.V.), 28 december 1967. In dit aanhangsel werd 
Vrumona tevens tot Sunkist-licentiehouder voor België en Luxemburg benoemd. 
40) In 1966 verkocht Vrumona 2.7 miljoen liter Sunkist in flessen en 3.1 miljoen liter Sunkist in Tetra Pak. In 1969 waren deze 
volumes gedaald tot 2.6 miljoen liter (flessen) en 2.7 miljoen liter (Tetra Pak en bekers). Winters verkocht in 1966 1.4 miljoen liter 
Sunkist in flessen en 0.9 miljoen liter Sunkist in Tetra Pak. In 1969 verkocht Winters 1.7 miljoen liter Sunkist in flessen en 1 miljoen 
liter in Tetra Pak en bekers (notitie inzake verbreking samenwerkingsovereenkomst met Vrumona N.V., Maarheeze, december 1969, 
Archief Becht).    
41) Verslag van en bespreking tussen mr. C.J.G. Becht, dhr. S.A. Schetters en mr. J.Th. Kappelle (Vrumona N.V.) en dhr. J. Lukkien 



 

 

74 

Zowel Winters als Vrumona waren van mening dat het merk Sunkist nog voldoende mogelijkhe-
den bood. Deze mogelijkheden lagen evenwel niet op het door prijsbederf geteisterde markt-
segment van de sinasdranken. Al in oktober 1967 hadden Winters en Vrumona daarom aan 
Sunkist Growers het idee voorgelegd om te komen tot een veel bredere spreiding van het Sun-
kist-merk.42 Sunkist Growers was zeker niet afkerig van dit idee, zij het dat haar gedachten in 
eerste instantie uitgingen naar de introductie van een serie squashes (limonadesiropen met stuk-
jes vruchtvlees) in de smaken Orange, Lemon en Grapefruit. Voor dit productconcept liepen 
Winters en Vrumona echter niet erg warm: de Nederlandse consument was namelijk niet bekend 
met squashes. Bij Winters en Vrumona voelde men veel meer voor een sinaasappelvruchten-
drank (50% vruchtensap) of een jus d’orange (100% vruchtensap) onder Sunkist-label.43 Om 
Sunkist Growers niet te ontrieven werd niettemin de marktpotentie van Sunkist-squashes onder-
zocht. Toen bleek dat er voor Sunkist Orange en Lemon Squash wèl exportmogelijkheden naar 
Duitsland waren, nam Winters speciaal voor deze producten in 1967 een kleine bottellijn in ge-
bruik.44 Aangezien de exportorders voor Sunkist-squash al spoedig in omvang terugliepen, 
dreigde een chronische onderbezetting van deze bottellijn, hetgeen Winters er in 1968 toe bracht 
de onderbenutte capaciteit op te vullen met de productie van een serie limonadesiropen bestemd 
voor de binnenlandse markt. Deze siropen (in de smaken sinaasappel, citroen en frambozen) 
werden uitgebracht onder het merk Pressina Silverline. Bij elkaar genomen produceerde Winters 
tussen 1967 en 1973 nog geen 700.000 liter Sunkist-squashes (gebotteld in eenmalige glazen 
flessen van 70 cl) en Pressina Silverline-siropen (gebotteld in eenmalige glazen flessen van 60 
cl).  
 
Met beduidend meer animo dan de van `hogerhand' opgelegde ontwikkeling van siropen, 
werkten Winters en Vrumona vanaf 1967 aan de realisatie van een groot aantal andere product-
concepten voor het Sunkist-label: vruchtendrank Orange (1967), Orange Juice (1967), Lemon 
Juice (1968), koolzuurvrije vruchtenlimonade Appel/Lemon (1967), koolzuurhoudende én 
koolzuurvrije vruchtenlimonades Cassis en Cerise (1967), koolzuurhoudende vruchtenlimonades 
Bitter Lemon en Bitter Orange (1968), Grapefruit/Tonic en Orange/Passion (1969).45 Opvallend 
is dat voor de vervaardiging van een aantal van deze producten geen citrusconcentraten benodigd 
waren. Wat Winters en Vrumona betrof zou het Sunkist-label dan ook niet langer uitsluitend zijn 
voorbehouden aan vruchtenlimonades op basis van citrusconcentraat. In september 1968 was 
alles gereed voor de introductie van de koolzuurvrije vruchtenlimonade Sunkist Appel/Lemon in 
Tetra Pak. Het concentraat voor dit product werd vervaardigd door Vrumona's dochterbedrijf B3 
Vruchtensappen-Industrie N.V. (Bergen op Zoom). Zoals viel te verwachten ging Sunkist Gro-
wers, in de persoon van Hans Lukkien, dwars liggen en eiste een royalty-vergoeding voor het 
gebruik van de merknaam Sunkist, ook al was in het betreffende product geen druppel Sunkist-
concentraat verwerkt.46 Eind februari 1969 gingen Winters en Vrumona onder protest akkoord 

                                                                                                                                               
(Sunkist Growers, Inc.), Bunnik, 10 november 1969, Archief Becht 
42) Verslag van een bespreking tussen de heren E.H. Miller, W. Haus, C. Callagher en J. Lukkien (Sunkist Growers, Inc.), mr. C.J.G. 
Becht en drs. N.F.M. Kuijpers (Vrumona N.V.) en de heren J.R.J. Winters, R.P.J. Winters, F.A.C. van Engelen en H.L.M. Vullinghs 
(N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters), Maarheeze, 5 en 6 oktober 1967 
43) Verslag van een bespreking tussen de heren E.H. Miller, W. Haus en J. Lukkien (Sunkist Growers, Inc.), J.R.J. Winters, R.P.J. 
Winters, F.A.C. van Engelen en H.L.M. Vullinghs (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters) en mr. C.J.G. Becht, drs. N.F.M. 
Kuijpers en dhr. A. Wedzinga (Vrumona N.V.), Maarheeze, 16 oktober 1968 
44) Afnemer van de Sunkist-squashes was de Fa. G. & J. Rickertsen (Hamburg), die overigens sinds 1965 ook door Winters 
geproduceerde Sunkist Orange in Tetra Pak importeerde. 
45) Verslag van een bespreking tussen dhr. J. Lukkien (Sunkist Growers, Inc.) en de heren J.R.J. Winters, R.P.J. Winters, F.A.C. van 
Engelen en H.L.M. Vullinghs (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters), Maarheeze, 7 januari 1969 
46) Notitie inzake samenwerking tussen Vrumona N.V. en N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters, Bunnik, 11 oktober 1968; brieven 
van dhr. J. Lukkien (Sunkist Growers, Inc.) aan de heren J.R.J. Winters en R.P.J. Winters (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters) en 
mr. C.J.G. Becht (Vrumona N.V.), Maarheeze, 31 januari en 1 februari 1969 
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met een royalty-vergoeding van 0.9 cent per kartonnetje Sunkist Appel/Lemon. Winters en 
Vrumona wilden de introductie van Sunkist Appel/Lemon niet in gevaar brengen, maar stelden 
uitdrukkelijk dat met deze royalty-vergoeding geen precedent was geschapen voor eventuele 
andere niet-citrusvruchtenlimonades onder Sunkist-label.47 
 
Ook met een door Winters en Vrumona uitgestippelde strategie ter beteugeling van het prijsbe-
derf op de sinasdrankenmarkt was men bij Sunkist Growers niet erg ingenomen. In het besef dat 
de aanval de beste verdediging was, meenden Winters en Vrumona er verstandig aan te doen zelf 
eveneens aan de markt te komen met goedkope B-merken en/of private labels.48 Wanneer 
Vrumona en Winters een gedeelte van de sinasmarkt voor B-merken en private labels in handen 
zouden hebben, zou dit tot een betere bezetting van productielijnen kunnen leiden. Een betere 
bezettingsgraad zou leiden tot lagere productiekosten per eenheid, waardoor een gunstiger 
prijsstelling van Sunkist Orange mogelijk werd. Door zelf een gedeelte van de markt voor goed-
kope sinasdranken te veroveren, hoopten Winters en Vrumona derhalve het prijsverschil te 
versmallen tussen de A-merken enerzijds en de B-merken en private labels anderzijds. De 
verwachting was dat de A-merken na verloop van tijd van deze versmalling zouden profiteren. 
Dat een gedeelte van de Sunkist Orange-omzet in eerste instantie zou kunnen worden gekanniba-
liseerd door de eigen B-merken en private labels, was een consequentie die onder ogen werd 
gezien. Gegeven de omstandigheden meenden Winters en Vrumona echter van een aanvaardbaar 
strategisch risico te kunnen spreken. 
 
In de licentie-overeenkomst met Sunkist Growers werd echter uitdrukkelijk gesteld dat Winters 
en Vrumona geen andere citrusvruchtenlimonades dan Sunkist mochten introduceren. Met het 
argument dat hun slagkracht in de markt ernstig door deze bepaling dreigde te worden aangetast, 
drongen Winters en Vrumona bij Sunkist Growers aan op verandering van de licentie-overeen-
komst.49 Een sterk argument van Winters was daarbij dat zij ook in haar Duitse Sunkist-territori-
um (Aken en omgeving) hevige concurrentie ondervond van B-merken en private labels, die nota 
bene afkomstig waren van Fa. G. & J. Rickertsen (Hamburg), houder van de Sunkist-licentie 
voor de rest van Duitsland! Als het Rickertsen wèl was toegestaan met B-merken (Sonny, Okay) 
en private labels actief te zijn, waarom werd het Winters dan verboden om bijvoorbeeld Yo-Yo 
te produceren in Tetra Pak en bekerverpakking?50 Op 31 oktober 1968 stemde Sunkist Growers, 
bij monde van haar export sales manager Eric Miller, onder bepaalde voorwaarden in met de 
introductie door Winters en Vrumona van B-merken en private labels. De belangrijkste 
voorwaarde was dat voor deze B-merken en private labels eveneens citrusconcentraat van Sun-
kist Growers zou worden gebruikt.51 Van de kant van Winters en Vrumona werd evenwel het 
uitdrukkelijke voorbehoud gemaakt dat dit citrusconcentraat dan wel moest worden aangeboden 

                                                 
47) Verslag van een bespreking tussen dhr. J. Lukkien (Sunkist Growers, Inc.), mr. C.J.G. Becht, drs. N.F.M. Kuijpers en dhr. A. 
Wedzinga (Vrumona N.V.) en de heren J.R.J. Winters, F.A.C. van Engelen en H.L.M. Vullinghs (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. 
Winters), Maarheeze, 24 februari 1969; verslag van een bespreking tussen de heren J. Lukkien (Sunkist Growers, Inc.), A. Wedzinga 
(Vrumona N.V.) en F.A.C. van Engelen en H.L.M. Vullinghs (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters), Maarheeze, 10 maart 1969  
48) H. Reinders en W.J. Bruggeman, De geschiedenis van Vrumona, 1945-1993, Bunnik, Vrumona B.V., 1993, p.79; verslag van een 
bespreking tussen mr. C.J.G. Becht, dhr. S.A. Schetters en drs. N.F.M. Kuijpers (Vrumona N.V.), dhr. J.R.J. Winters, mr. J.J.M. 
Eijsbouts en dhr. F.A.C. van Engelen (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters) en dhr. W. Haus en dhr. J. Lukkien 
(Sunkist Growers, Inc.), Maarheeze, 12 maart 1966 
49) Verslag van een bespreking tussen de heren E.H. Miller, W. Haus, C. Gallaghan en J. Lukkien (Sunkist Growers, Inc.), mr. C.J.G. 
Becht en drs. N.F.M. Kuijpers (Vrumona N.V.) en de heren J.R.J. Winters, R.P.J. Winters, F.A.C. van Engelen en H.L.M. Vullinghs 
(N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters), Maarheeze, 5 en 6 oktober 1967 
50) Brief van dhr. R.P.J. Winters (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters) aan dhr. E.H. Miller (Sunkist Growers, Inc.), Maarheeze, 
22 februari 1968 
51) Brief van dhr. E.H. Miller (Sunkist Growers, Inc.) aan de heren J.R.J. Winters en R.P.J. Winters (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. 
Winters) en mr. C.J.G. Becht (Vrumona N.V.), Ontario, Californië, 31 oktober 1968; notitie van dhr. F.A.C. van Engelen (Limonade-
fabriek v/h E.J. Winters N.V.) inzake samenwerking met Vrumona N.V., Maarheeze, 28 november 1968, Archief Becht 
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tegen de wereldmarktprijs, daar zij zich anders genoodzaakt zagen andere concentraten te gebrui-
ken.52 
 
In november 1968 stelde Winters aan Vrumona voor om een gezamenlijk B-merk te lanceren op 
basis van Sunkist-concentraat. Voor dit second label dacht Winters aan het door haar reeds 
wereldwijd gedeponeerde merk Pressina terwijl als verpakking een eenmalige glazen literfles 
werd voorgesteld. Duidelijk was dat dit productconcept vooral gericht was op de winkelsector, 
waar de Sunkist-gezinsflessen slecht presteerden.53 Daar Winters echter - geheel in de geest van 
de Sunkist-overeenkomst! - ook voor dit B-merk de helft van de gezamenlijke overwinst opeiste, 
werd het plan door Vrumona resoluut van tafel geveegd. Vrumona meende dat voor een geza-
menlijk te ontwikkelen B-merk een winstverdeling op basis van territoriumafzet de enig juiste 
maatstaf was. In de wetenschap dat Winters reeds Pressina-emballage en etiketten had laten ont-
werpen, behield Vrumona zich uitdrukkelijk het recht voor om te allen tijde eveneens met een 
eigen B-merk op de markt te komen en dit landelijk - dus ook in Maarheeze-territorium! - te gaan 
distribueren.54 Vooralsnog kwam het evenwel nog niet tot de realisatie van dit voornemen, terwijl 
ook Winters de introductie van Pressina Orange een jaar besloot uit te stellen. Hoewel de 
bronnen op dit punt slechts vage aanwijzingen bevatten, mag worden aangenomen dat dit uitstel 
voortvloeide uit de overnamebesprekingen die sinds augustus 1968 tussen Heineken en Winters 
werden gevoerd.55 
 
Overnamebesprekingen met Heineken 
 
Nadat Heineken in maart 1968 de nagenoeg volledige zeggenschap in Vrumona had verworven, 
was bij Heineken-directeur J. van der Werf (de opvolger van Feith) geleidelijk het plan gerijpt tot 
overname van Winters. Door deze overname zou Heineken twee vliegen in één klap slaan: 
Winters' licentierechten voor de botteling van Seven-Up en Sunkist zouden aan Vrumona kunnen 
worden geschonken (die daarmee zou uitgroeien tot de grootste frisdrankenproducent van 
Nederland) terwijl Winters kon worden getransformeerd tot een producent van B-merken en 
private labels. Aan dit plan lag de juiste veronderstelling ten grondslag dat Vrumona als 
multifranchise bottelaar van internationale merkartikelen (Pepsi-Cola, Seven-Up, Sunkist) onvol-
doende greep op het goedkope marktsegment zou kunnen ontwikkelen.56 Door de licentierechten 
van Winters over te hevelen naar Vrumona, zou Heineken de handen vrij krijgen om in Maarhee-
ze een min of meer compleet assortiment (cola, lemon/lime, sinas) B-merken en private labels te 
produceren in alle denkbare verpakkingen. 
 
Hoewel in de eerste aftastende besprekingen tussen Heineken en Winters ook andere vormen van 
samenwerking ter tafel kwamen (zo gaf Winters wederom blijk van haar belangstelling voor de 
bottelrechten van Pepsi-Cola voor Zuid-Nederland) maakte Van der Werf spoedig duidelijk dat 
Heineken slechts geïnteresseerd was in een volledige overname. In dit verband stelde Van der 
Werf dat Heineken verder wilde gaan dan het burgerlijk huwelijk (dat in principe kon worden 

                                                 
52) Notitie inzake samenwerking met Sunkist Growers, Inc., Bunnik, 11 oktober 1968, Archief Becht 
53) Notitie van dhr. F.A.C. van Engelen (Limonadefabriek v/h E.J. Winters N.V.) inzake samenwerking met Vrumona N.V., 
Maarheeze, 28 november 1968, Archief Becht. De merknaam Pressina was door Winters reeds op 19 juli 1961 in het merkenregister 
ingeschreven (Merkenblad 50 (1961) 7 (juli) p.305).   
54) Verslag van bespreking tussen N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters en Vrumona N.V., Maarheeze, 8 januari 1969, Archief 
Becht  
55) Brief van mr. J.J.M. Eijsbouts aan mr. C.J.G. Becht, Aalst, 20 augustus 1968, Archief Becht 
56) Meerjarenplan 1 oktober 1968 - 30 september 1973, Bunnik, september 1968, p.5, Archief Vrumona 
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ontbonden) en ook een kerkelijke inzegening verlangde.57 Na enig aandringen bemerkte Van der 
Werf eind 1968 dat Jan en Rob Winters wel degelijk genegen waren tot verkoop van hun bedrijf 
op basis van een kastransactie, waarbij de overnamesom over een periode van 5 à 7 jaar zou 
worden uitgesmeerd. Over de hoogte van de overnamesom konden Van der Werf en de gebroe-
ders Winters het echter niet gemakkelijk eens worden, waarna de onderhandelingen uitdraaiden 
op een soort kat-en-muisspel. De gebroeders Winters verlangden dat eerst een formule voor de 
overnameprijs zou worden vastgesteld alvorens aan de Heineken-accountant opening van zaken 
werd verleend.58 Terwijl de besprekingen hierover nog gaande waren besloot de Raad van 
Bestuur van Heineken in mei 1969 dat voorlopig van een overname van Winters moest worden 
afgezien. In maart 1969 had Heineken reeds N.V. Joh. Koster's Handelmaatschappij (producent 
van Joy) overgenomen terwijl dochterbedrijf Vrumona in april 1969 N.V. Handelmaatschappij 
v/h J.C. Tims (Seven-Up, Royal Club) had ingelijfd. In verband met deze recente overnames 
werd betwijfeld of er behoefte was aan nog een frisdrankenproductiebedrijf binnen het concern. 
Alvorens tot verdere aankopen over te gaan dienden eerst de productiebedrijven van Koster en 
Tims in Vrumona te worden geïntegreerd en diende Vrumona op haar beurt volledig in het 
Heineken-concern te worden geïntegreerd. 
 
Na overleg met Vrumona-directeur Becht besloot Heineken-directeur Van der Werf om Winters 
vooralsnog geen mededeling te doen van het feit dat het overnameplan was afgeblazen. Door de 
onderhandelingen met Winters enkele maanden te rekken hoopte Van der Werf te kunnen berei-
ken dat Winters de voorgenomen introductie van Pressina Orange in eenmalige glazen literfles 
nog even zou uitstellen. Vrumona, dat begin 1969 een literfles SiSi op de markt had gebracht, 
vreesde dat de introductie van Pressina Orange zeer storend zou kunnen werken op de SiSi-
omzet in Zuid-Nederland. Hangende de besprekingen kon tevens druk op Winters worden 
uitgeoefend om af te zien van een ander project. Directeur S.W.A. de Haer van Seven-Up 
Nederland N.V. had Winters namelijk de landelijke bottellicentie van Howdy Cola aangeboden, 
een product waarmee The Seven-Up Company wereldwijde plannen had.59 Gelukkig voor Becht 
en Van der Werf waren de gebroeders Winters door omstandigheden maar matig geïnteresseerd 
in Howdy Cola (dat overigens in de Verenigde Staten geen succes was gebleken). Pas in oktober 
1969 - toen het seizoen voorbij was, de literfles SiSi een plaatsje op de markt had veroverd en het 
gevaar van Howdy Cola leek te zijn geweken - liet Heineken aan Winters weten geen perspectief 
meer te zien in verdere overname-onderhandelingen. Als reden voor het staken van de onder-
handelingen werd de door Winters verlangde overnameprijs genoemd. 
 
Het einde van de Sunkist-samenwerking 
 
Vrijwel onmiddellijk nadat de onderhandelingen tussen Heineken en Winters werden verbroken, 
deelde Winters aan Vrumona mee dat zij tot ontbinding van de productie- en verkoopovereen-
komst inzake Sunkist wilde overgaan. Als motief voerde Winters aan dat wat haar betreft de 
Sunkist-samenwerking altijd slechts een onderdeel was geweest van het streven om tot een 
volledige samensmelting van Winters en Vrumona te komen. Nu gebleken was dat hierover geen 
overeenstemming kon worden bereikt, zag Winters zich tot een andere opstelling genoodzaakt. 

                                                 
57) Aantekeningen van mr. C.J.G. Becht naar aanleiding van een bespreking tussen mr. J.J.M. Eijsbouts, dhr. J.R.J. Winters en dhr. 
F.A.C. van Engelen (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters) en dhr. J. van der Werf (Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V.), 
Den Bosch, 25 november 1968, Archief Becht 
58) Notities van dhr. J. van der Werf (Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V.) inzake overname van N.V. Limonadefabriek v/h 
E.J. Winters, Amsterdam, 13 januari en 24 april 1969, Archief Becht 
59) Notitie van dhr. J. van der Werf (Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V.) inzake overname van N.V. Limonadefabriek v/h 
E.J. Winters, Amsterdam, 6 juni 1969, Archief Becht   



 

 

78 

Dat samen met Vrumona nog iets van Sunkist kon worden gemaakt, hield men bij Winters niet 
langer voor mogelijk. In dit verband werd vooral gewezen op Vrumona's geringe bereidheid tot 
investeringen in het Sunkist-emballagepark. Al maandenlang drong Winters er bij Vrumona 
tevergeefs op aan dat de Sunkist-gezinsflessen zouden worden vervangen door literflessen.60 Dat 
Vrumona inmiddels wèl een literfles SiSi had geïntroduceerd, maar geen enkele bereidheid 
toonde Sunkist Orange eveneens te gaan bottelen in deze verpakking, werd door Winters uitge-
legd als een daad waarmee de marktpositie van Sunkist moedwillig werd ondergraven. Inderdaad 
verwachtte men bij Vrumona weinig heil van een Sunkist-literfles, die gezien de relatief hoge 
prijs van het citrusconcentraat in de winkel minstens 89 cent zou gaan kosten. De consumenten-
prijs van de SiSi-literfles bedroeg 79 cent en met die prijsstelling moest reeds worden opgebokst 
tegen literflessen private label, die tegen een bodemprijs van 69 cent door verschillende groot-
winkelbedrijven werden aanboden.61 
 
Een ander punt dat Winters mateloos ergerde was Vrumona's opstelling inzake de overschrij-
dingen van het Sunkist-reclamebudget. Vanwege het achterblijven bij de Sunkist-verkoopplan-
ning had Winters in de jaren 1967, 1968 en 1969 in totaal ongeveer 1 miljoen gulden meer aan 
reclame uitgegeven dan vooraf met Vrumona was overeengekomen. Vrumona bleek echter niet 
bereid in deze extra reclamekosten te participeren zolang Winters nog de volle overwinst van 
Sunkist genoot. Het gevolg hiervan was dat Winters de overschrijdingen van het reclamebudget 
diende te bekostigen uit de overwinst, zodat haar niet de goodwillvergoeding toekwam waar zij 
in 1967 op had gerekend.62  
 
Nadat Winters in november 1969 ontbinding van de samenwerkingsovereenkomst had gëeist, 
bleek Vrumona zich hierin vrij gemakkelijk te kunnen schikken. Uit een notitie van een Vrumo-
na-stafvergadering blijkt zonneklaar dat men ook in Bunnik reeds enige tijd overwoog de 
samenwerking met Winters op te zeggen.63 Doordat Winters echter als eerste hardop aandrong op 
een ontbinding van de Sunkist-samenwerking, zag Vrumona haar kans schoon bij Winters een 
schadeclaim in te dienen voor gederfde winst en vaste kostendekking. Op jaarbasis had de 
verkoop van Sunkist-producten Vrumona gemiddeld ƒ 250.000 winst gebracht en voor ongeveer 
1 miljoen gulden bijgedragen aan de vaste kostendekking. Met het argument dat Vrumona dan 
wel de productie van Sunkist zou staken maar ongetwijfeld onmiddellijk met vrijwel identieke 
producten (te weten SiSi in driekantjes en bekers) op de markt zou komen, wist Winters de prijs 
van ontkoppeling uiteindelijk tot ƒ 750.000 omlaag te praten. Voorts nam Winters tegen boek-
waarde de Sunkist-flessen terug die men in 1967 aan Vrumona had verkocht.64 Per 1 maart 1970 
werd de Sunkist-samenwerking tussen Winters en Vrumona officieel beëindigd, waarna Winters 
wederom Sunkist-licentiehouder voor heel Nederland was.65  

                                                 
60) Verslag van een bespreking tussen de heren E.H. Miller, W. Haus en J. Lukkien (Sunkist Growers, Inc.), J.R.J. Winters, R.P.J. 
Winters, H.L.M. Vullinghs en F.A.C. van Engelen (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters) en S.A. Schetters, A. Wedzinga en J. 
Mulder (Vrumona N.V.), Maarheeze, 20 september 1969 
61) Verslag van een bespreking tussen mr. C.J.G. Becht en de heren S.A. Schetters, A. Wedzinga, Th.C. Vertegaal en J. Mulder 
(Vrumona N.V.) en de heren J.R.J. Winters, F.A.C. van Engelen en H.L.M. Vullinghs (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters), 
Maarheeze, 14 november 1969; brieven van dhr. Th.C. Vertegaal (Vrumona N.V.) aan dhr. F.A.C. van Engelen (N.V. Limonadefa-
briek v/h E.J. Winters), Bunnik, 7 en 17 oktober 1969, Archief Becht  
62) Verslag van bespreking tussen N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters en Vrumona N.V., Maarheeze, 8 januari 1969, Archief 
Becht 
63) Verslag stafvergadering Vrumona N.V., Bunnik, 9 oktober 1969, Archief Becht 
64) Notitie van dhr. Th.C. Vertegaal (Vrumona N.V.) inzake beëindiging van samenwerking met N.V. Limonadefabriek v/h E.J. 
Winters, Bunnik, 19 november 1969; notitie van dhr. G. van Schaik (Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V.) inzake 
beëindiging van samenwerking met N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters, Amsterdam, 20 november 1969; brief van dhr. S.A. 
Schetters (Vrumona N.V.) aan dhr. F.A.C. van Engelen (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters), Bunnik, 6 januari 1970, Archief 
Becht 
65) Brief van mr. C.J.G. Becht (Vrumona N.V.) en dhr. J.R.J. Winters (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters) aan dhr. J. Lukkien 



 

 

79 

Tot veler verrassing bleven Winters en Vrumona ook na beëindiging van de Sunkist-samenwer-
king nauw met elkaar optrekken. Vanzelfsprekend dienden beide producenten intensief met 
elkaar samen te werken in Seven-Up verband. Toen Vrumona in 1971 een nieuwe glazen literfles 
in gebruik nam, onder meer bestemd voor de botteling van Seven-Up, was Winters de enige 
andere Nederlandse frisdrankenfabrikant aan wie het medegebruik van deze SV-1000 fles (de 
letters staan voor Standaard Vrumona) werd toegestaan. Daarbij stond Vrumona opvallend 
genoeg ook toe dat deze literfles gebruikt werd voor andere producten dan Seven-Up. Het enige 
dat Vrumona aan Winters verbood, was dat goede sier werd gemaakt met de kwalificatie "fles 
zonder klachten", een leuze die door Vrumona in een reclamecampagne was gebruikt om be-
kendheid te geven aan deze door-en-door op veiligheid en gebruiksgemak geteste fles.66 Op haar 
beurt fungeerde Winters, dat in februari 1971 een ultramoderne bliklijn in gebruik nam, jaren-
lang als Vrumona's vaste contract canner van Seven-Up. Op het gebied van loonbotteling strekte 
de samenwerking zich evenwel al spoedig uit tot praktisch het gehele assortiment Vrumona-
frisdranken in eenmalige verpakkingen. In 1971 werd door Winters in totaal bijna 2.4 miljoen 
liter frisdrank geproduceerd in opdracht van Vrumona.67 Gesteld kan daarom worden dat het 
wantrouwen waarmee Vrumona en Winters elkaar jarenlang hadden bejegend, spoedig tot aan-
vaardbare proporties slonk, toen de betrokkenen zich eenmaal hadden neergelegd bij het feit dat 
een fusie of overname definitief van de baan was.68 
 
Sunkist verder in verdrukking  
 
Een buitengewoon onaangename verrassing voor Sunkist Growers was dat Winters vanaf 26 
februari 1971 voor Vrumona de productie ging verzorgen van SiSi-driekantjes en bekers. Hiertoe 
nam Winters een aantal machines van Vrumona over, waardoor men in Maarheeze medio 1971 
beschikte over zes Tetra Pak-installaties met een totale capaciteit van 27.000 driekantjes per uur 
en twee Hamba bekerlijnen met een totale capaciteit van 22.000 bekers per uur. Voor de 
productie van SiSi-driekantjes en bekers werd door Winters gebruik gemaakt van concentraten 
die afkomstig waren van Vrumona.69 Omdat de SiSi-driekantjes en bekers rechtstreeks 
concurreerden met de Sunkist-driekantjes en bekers, was men bij Sunkist Growers ronduit ver-
bijsterd over deze stap van Winters. Dat Winters voor de productie van SiSi-driekantjes en 
bekers géén gebruik maakte van Sunkist-concentraten, werd bovendien beschouwd als een in-
breuk op de licentie-overeenkomst.70 Winters verdedigde zich met het argument dat nu de 
productie van SiSi-driekantjes en bekers in Maarheeze plaatsvond, de verkoop daarvan op de 
voet kon worden gevolgd: "Vanwege de aanduiding op de verpakking weten wij lange tijd 
tevoren of en wanneer [door Vrumona] akties worden gepland en welke tijdelijke prijskortingen 
worden gegeven. Wij kunnen [...] dan onze akties daarop [...] afstemmen. Bovendien kunnen wij 
nagaan, waar en in welke maanden hun verkoop is gelegen. De botteling van SiSi in Tetra en 

                                                                                                                                               
(Sunkist Growers, Inc.), Maarheeze, 12 februari 1970. Vrumona's Sunkist-licentie voor België en Luxemburg werd door Sunkist 
Growers overgedaan aan het Belgische bedrijf N.V. Soprodal (Bornem), dat per 1 maart 1970 de verkoop van Sunkist-frisdranken 
overnam van Vrumona's dochterbedrijf Seven-Up Belgium (brief van dhr. J. Lukkien aan N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters, 
Maarheeze, 27 februari 1970). 
66) Brief van dhr. M.F. Auer (Vrumona N.V.) aan drs. H.H.M. van den Beuken (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters), Bunnik, 2 
juni 1972, Archief Becht; Peter Zwaal, Frisdranken in Nederland : een twintigste eeuwse produktgeschiedenis, Rotterdam, Stichting 
BBM, 1993, p.241-243 
67) Omzetboek 1969-1973 
68) Notitie inzake samenwerking met Heineken, Maarheeze, 9 oktober 1970; verslag van een bespreking tussen mr. C.J.G. Becht 
(Vrumona N.V.) en dhr. F.A.C. van Engelen (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters), Maarheeze, 25 november 1970, Archief Becht 
69) Brief van dhr. S.A. Schetters (Vrumona N.V.) aan N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters, Bunnik, 5 februari 1971; notitie van 
dhr. M.F. Auer (Vrumona N.V.) inzake loonbotteling door N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters, Bunnik, 12 februari 1971, Archief 
Becht. 
70) Verslag van een bespreking tussen de heren F.A.C. van Engelen, H.L.M. Vullinghs en drs. H.H.M. van den Beuken (N.V. 
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cups biedt ons uiteindelijk alleen maar voordelen, omdat wij uitstekend over deze produkten 
automatisch geïnformeerd worden, beter dan over elk ander concurrentie-produkt."71 Voorts 
werd gewezen op het feit dat Vrumona het ontwerp van haar SV-1000 fles gratis ter beschikking 
van Winters had gesteld, waardoor met ingang van 1 augustus 1971 ook diverse Sunkist-produc-
ten in deze superieure literfles konden worden gebotteld. 
 
Door de loonbotteling van SiSi-driekantjes en bekers, maar ook door enkele andere incidenten, 
raakte de verstandhouding tussen Winters en Sunkist Growers in de loop van 1971 ernstig ver-
stoord. Zo ontstond grote onenigheid over de royalty-vergoeding die Sunkist Growers verlangde 
in verband met de productie van Sunkist Cerise in Tetra Pak (door Winters geïntroduceerd in 
1970) en Sunkist Cassis in 34 cl blik (door Winters te introduceren in 1972). Waar Winters zich 
eerder (in het geval van Sunkist Appel/Lemon) op dit gebied nog inschikkelijk had getoond, wei-
gerde het thans pertinent aan de verlangens van Sunkist Growers tegemoet te komen. Hoger dan 
een royalty-vergoeding van 0.9 cent per kartonnetje en 0.5 cent per blikje wilde Winters niet 
gaan, terwijl Sunkist Growers een bedrag van 1 cent per kartonnetje en 1.5 cent per blikje billijk 
achtte.72 Gedecideerd liet Frans van Engelen daarop aan Sunkist Growers weten dat Winters 
afzag van haar voornemen om een cassis te introduceren onder Sunkist-label. Sunkist Growers 
vatte dit standpunt vervolgens op als een principiële beslissing van Winters om het bestaande 
Sunkist-assortiment niet verder uit te breiden.73 De Sunkist-productlijn bestond op dat moment 
uit 12 smaken en 7 verpakkingen in 22 verschillende smaak/verpakkingscombinaties, een aantal 
dat nadien inderdaad nooit meer werd overtroffen.74  
 
Voorts meende Sunkist Growers dat het door Winters gebruikte karton voor de driekantjes 
Sunkist Cerise van een uitzonderlijk inferieure kwaliteit was. In februari 1971 werd Winters 
verboden nog langer gebruik te maken van dit uit Duitsland afkomstige karton, waarvan de 
bedrukking volgens Hans Lukkien afbreuk deed aan het merkimago ("a better example of anti-
advertising would be difficult to find").75 Waar Lukkien zich evenzeer over opwond was het feit 
dat Winters diverse price-off acties financierde uit het Sunkist-reclamebudget in plaats van deze 
gelden te besteden aan promotiematerialen, advertentieruimte of reclamezendtijd. Tenslotte 
toonde Lukkien zich bezorgd over de omvang van Winters' loonbottelactiviteiten voor onder 
andere het zoetwarenbedrijf Jamin (bekers in de smaken Orange, Lemon en Cerise), het groot-
winkelbedrijf Albert Heijn (bekers in de smaken Orange en Lemon) en de winkeliersinkoopver-
eniging A & O (bekers in de smaak Orange). Hoewel voor de productie van huismerken Sunkist-
concentraten werden gebruikt, vormden de huismerken niettemin een bedreiging voor de markt-
positie van het merk Sunkist.76 

                                                                                                                                               
Limonadefabriek v/h E.J. Winters) en de heren J. Soudijn en J. Lukkien (Sunkist Growers, Inc.), Maarheeze, 29 juni 1971 
71) Brief van dhr. F.A.C. van Engelen (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters) aan dhr. J. Lukkien (Sunkist Growers, Inc.), 
Maarheeze, 30 juni 1971 
72) Verslag van een bespreking tussen de heren H.L.M. Vullinghs en F.A.C. van Engelen (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters) en 
dhr. J. Lukkien (Sunkist Growers, Inc.), Maarheeze, 8 november 1971; brief van dhr. J. Lukkien aan N.V. Limonadefabriek v/h E.J. 
Winters, Maarheeze, 14 december 1971; brief van dhr. J. Lukkien aan drs. H.H.M. van den Beuken (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. 
Winters), Maarheeze, 13 januari 1972 
73) Brief van dhr. F.A.C. van Engelen (N.V. Limonadefabriek v/h E.H. Winters) aan dhr. J. Lukkien (Sunkist Growers, Inc.), Maar-
heeze, 27 januari 1972; brief van dhr. J. Lukkien aan N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters, Maarheeze, 31 maart 1972 
74) De 12 gevoerde smaken waren Orange, Grapefruit, Lemon, Sinas, Bitter Orange en Bitter Lemon (allen koolzuurhoudende 
vruchtenlimonades) en Orange, Lemon, Grapefruit, Cerise en Appel/Lemon (allen koolzuurvrije vruchtenlimonades) alsmede Lemon 
Juice (citroensap). De 7 verpakkingen waren 19 cl Tetra Pak, 19 cl PVC-beker, 34 cl blik, 20.5 cl, 75 cl en 1 liter glazen retourfles en 
15 cl eenmalige fles (alleen in gebruik voor Lemon Juice). Prijslijst N.V. Handelmaatschappij Winters, Maarheeze, 1 januari 1972, 
Archief Stichting BBM 
75) Brief van dhr. J. Lukkien (Sunkist Growers, Inc.) aan N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters, Maarheeze, 23 februari 1971 
76) Brief van dhr. F.A.C. van Engelen (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters) aan dhr. J. Lukkien (Sunkist Growers, Inc.), 
Maarheeze, 30 juni 1971; brief van dhr. J. Lukkien aan N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters, Maarheeze, 1 juli 1971 
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Ongetwijfeld was veel van de irritatie van de zijde van Sunkist Growers terug te voeren op de 
gestaag dalende verkoopcijfers en marktaandelen. Nadat aan de samenwerking met Vrumona een 
eind was gekomen, stond Winters voor de welhaast onmogelijke opgave ook de verkopen boven 
de grote rivieren op peil te houden. Winters' verkooporganisatie was echter nog steeds niet of 
nauwelijks actief buiten de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Gevoegd bij het feit 
dat veel Vrumona-afnemers vanaf 1 maart 1970 simpelweg waren overgeschakeld op SiSi in 
driekantjes en bekers, vertoonden de Sunkist-verkoopcijfers over geheel 1970 voor de noorde-
lijke provincies een dramatische terugval (-39.7%). In de zuidelijke provincies was de terugval 
minder dramatisch maar nog altijd fors (8.9%).77 Vooral de 75 cl gezinsfles Sunkist Orange 
presteerde slecht, terwijl ook de populariteit van het driekantje aan inflatie onderhevig was. 
Alleen de omzet in bekers vertoonde een duidelijke groei maar deze groei was deels ten koste 
gegaan van de omzet in driekantjes (een verschijnsel dat in de marketingwetenschap bekend staat 
als `kannibalisatie'). Al met al was het beeld bepaald niet rooskleurig: waar de Sunkist-frisdrank-
en in 1969 nog een aandeel hadden van 3.0% in het marktsegment van de vruchtenlimonades, 
was dit aandeel in 1970 geslonken tot een schamele 1.59%.78 Zoals zo vaak in dit soort gevallen 
werd de hoop gevestigd op drie nieuwe producten, die vanaf augustus 1971 leverbaar waren in 
de superieure SV-1000 fles: Sunkist Sinas, Sunkist Bitter Lemon en Sunkist Bitter Orange. Van 
deze drie nieuwe producten was de literfles Sunkist Sinas níet de opvolger van de 75 cl 
gezinsfles Sunkist Orange. Deze twee smaak/verpakkingscombinaties werden door Winters naast 
elkaar gevoerd, waarbij Sunkist Orange in 75 cl fles werd gepositioneerd als een duidelijk 
kwaliteitsproduct en Sunkist Sinas in literfles werd gebracht als een sinas van "populaire 
kwaliteit".79 Hiertoe werd de receptuur van Sunkist Orange op enkele punten gewijzigd.80 Bij 
Sunkist Growers in de Verenigde Staten werd de receptuur van Sunkist Sinas aangeduid als de 
"Holland formula", terwijl de receptuur van Sunkist Orange bekend stond als de "export 
formula". Hoewel Winters er veel aan was gelegen de literfles Sunkist Sinas te introduceren 
tegen een concurrerende consumentenprijs van 79 cent (een bedrag dat ook moest worden 
neergeteld voor een literfles SiSi, Fanta, Hero Sinas en Raak Sinas), kwam men vanwege het 
dure Sunkist-concentraat uiteindelijk toch uit op een consumentenprijs van 89 cent.81 Voor een 
sinas van populaire kwaliteit was dat geen populaire prijsstelling. Verwarrend voor de handel 
was bovendien dat de 75 cl gezinsfles Sunkist Orange eveneens 89 cent kostte. Het voorspelbare 
gevolg was dan ook dat Sunkist Orange na de introductie van Sunkist Sinas nog slechter 
verkocht dan voorheen. Zoals het driekantje werd gekannibaliseerd door de beker, werd de 75 cl 
gezinsfles gekannibaliseerd door de nieuwe literfles. 
 
Tijdens een bezoek van export sales manager Eric Miller aan Maarheeze in oktober 1971, werd 
het dreigement geuit dat als Winters' verkoopresultaten in de noordelijke provincies niet snel 
zouden verbeteren, er niets anders opzat dan de Sunkist-licentierechten voor deze provincies aan 
een andere bottelaar te geven. Aangezien de uit 1963 daterende Sunkist-licentie per 31 december 
1972 expireerde, vond Miller het een uitgelezen moment voor herbezinning, waarbij hij Winters 
stevig de duimschroeven aandraaide: "We must have definite progress in Northern Holland if our 

                                                 
77) Over geheel Nederland gemeten bedroeg de terugval 29.3%. 
78) Brief van dhr. J. Lukkien (Sunkist Growers, Inc.) aan N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters, Maarheeze, 23 februari 1971  
79) De 75 cl gezinsfles bleef daarnaast in gebruik voor de smaken Sunkist Grapefruit, Lemon en Orange zonder prik. 
80) Notitie van een bespreking tussen de heren J.R.J. Winters, F.A.C. van Engelen, H.L.M. Vullinghs en drs. H.H.M. van den Beuken 
(N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters) en dhr. J. Lukkien (Sunkist Growers, Inc.), Maarheeze, 14 augustus 1970; telexbericht van 
dhr. E.H. Miller (Sunkist Growers, Inc.) aan de heren J.R.J. Winters en R.P.J. Winters (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters), 
Ontario, Californië, 18 september 1970 
81) Rapport inzake toekomstig beleid Sunkist, Maarheeze, N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters, 30 juni 1970 
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directors look favorably on extending the license agreement to include the present territory."82 
Ook Hans Lukkien maakte duidelijk dat bij de komende onderhandelingen over verlenging van 
de Sunkist-licentie, groot gewicht zou worden toegekend aan de verkoopresultaten over de eerste 
helft van 1972. 
 
Met Sunkist verder, maar op veel vrijblijvender voet 
 
Helaas bracht 1972 geen ommekeer wat betreft de Sunkist-verkopen. Het marktaandeel van de 
Sunkist-vruchtenlimonades zakte verder weg naar 1.38% (1972). De tijd dat de Sunkist-
vruchtenlimonades in het offensief waren en een marktaandeel behaalden van 5.99% (1966) leek 
definitief tot het verleden te behoren.83 Winters liet verontschuldigend weten dat Nederlandse 
consumenten (in het bijzonder gezinnen met kinderen) steeds prijsbewuster werden en daarom de 
relatief dure Sunkist-frisdranken lieten staan ten faveure van goedkope huis- en B-merken. Het 
betrof zeker geen ontwikkeling die alleen op de vruchtenlimonademarkt kon worden waar-
genomen. In het marktsegment van de lemon-limedranken had Seven-Up eveneens te lijden 
onder het toenemende prijsbewustzijn van de Nederlandse consument. Met grote hardnekkigheid 
drong Winters bij Sunkist Growers aan op een verlaging van de concentraatprijs of - als een 
prijsverlaging niet mogelijk was - op toestemming tot het gebruik van andere, goedkopere 
concentraten. Op dit punt toonde Sunkist Growers zich echter allerminst toeschietelijk: "It is 
absolutely impossible to reduce our prices."84  
 
Daar kwam nog bij dat 1972 het jaar was van de gefaseerde invoering van de Wet op de accijns 
van alcoholvrije dranken: met ingang van 1 januari 1972 werd een accijns geheven van 8.5 cent 
per liter frisdrank, een bedrag dat per 1 september werd verhoogd tot 14.5 cent. Voor de Neder-
landse frisdrankenindustrie was 1972 een regelrecht rampjaar. Mede door de prijsstijgingen 
tengevolge van de frisdrankenaccijns, daalde het binnenlands verbruik met maar liefst 7 liter per 
hoofd van de bevolking: van 60.2 liter in 1971 tot 53.2 liter in 1972.85 Bij Winters bemerkte men 
dat vooral de nieuwe frisdranken Sunkist Bitter Lemon en Bitter Orange sterk te lijden hadden 
onder de accijns. Deze sowieso al niet goedkope frisdranken werden door de accijns (en de 14% 
omzetbelasting over de accijns) plotseling wel erg elitair geprijsd. Eind 1972 werd de productie 
van Bitter Lemon en Bitter Orange gestaakt. Niet zozeer door de accijns, als wel door 
toenemende concurrentie, waren ook de verkoopcijfers van Sunkist Orange, Grapefruit en 
Lemon in blik ronduit teleurstellend (-58.4% ten opzichte van 1971). In 1971 was Winters nog 
de enige Nederlandse frisdrankenfabrikant geweest die blikjes met een treklipje op de markt 
bracht. In 1972 waren er zeker drie andere fabrikanten (Hero, Liko en Raak) die dat eveneens 
deden.86 
 
Gegeven de omstandigheden was het duidelijk dat de samenwerking tussen Winters en Sunkist 
Growers niet langer op dezelfde voet kon worden voortgezet. Op 23 oktober 1972 hadden Jan en 
Rob Winters en Frans van Engelen in Maarheeze een ontmoeting met Eric Miller en Hans 

                                                 
82) Telexbericht van de heren J.R.J. Winters en R.P.J. Winters (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters) aan dhr. E.H. Miller (Sunkist 
Growers, Inc.), Maarheeze, 15 oktober 1971; brief van dhr. E.H. Miller aan de heren J.R.J. Winters en R.P.J. Winters, Maarheeze, 17 
oktober 1971 
83) Brief van dhr. J. Lukkien (Sunkist Growers, Inc.) aan N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters, Maarheeze, 16 september 1972 
84) Brief van de heren R.P.J. Winters en J.R.J. Winters (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters) aan de heren W.A. Delaney en E.H. 
Miller (Sunkist Growers, Inc.), Maarheeze, 14 september 1972; telexbericht van dhr. E.H. Miller aan N.V. Limonadefabriek v/h E.J. 
Winters, Ontario, Californië, 14 november 1972  
85) Peter Zwaal, Frisdranken in Nederland : een twintigste eeuwse produktgeschiedenis, Rotterdam, Stichting BBM, 1993, p.270-275 
86) Het aandeel van Sunkist in de markt voor frisdranken in blik kelderde van 15.61% (1971) naar 3.69% (1972). In 1971 werden in 
Nederland ongeveer 18 miljoen en in 1972 ongeveer 45 miljoen frisdrankblikjes verkocht.  
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Lukkien waarbij van de zijde van Winters verschillende opties voor een toekomstige samenwer-
king ter sprake werden gebracht. Eén mogelijkheid die besproken werd was dat Winters in het 
vervolg als loonbottelaar van Sunkist-frisdranken zou optreden en dat Sunkist Growers zélf de 
verkoop en promotie in Nederland ter hand zou nemen.87 Dat deze optie al snel werd verworpen, 
toont aan dat Sunkist Growers weinig trek had haar handen te branden aan de Nederlandse markt 
en erkende dat de omstandigheden waaronder Winters moest opereren buitengewoon zwaar 
waren. Dat Sunkist Growers uiteindelijk toch weer voor een samenwerking met Winters opteer-
de, wijst er op dat andere geschikte kandidaat-licentiehouders kennelijk niet voor handen waren. 
Op 5 december 1972 kwamen Winters en Sunkist Growers overeen dat Winters nog minimaal 
twee jaar zou doorgaan met het produceren en verkopen van Sunkist-frisdranken in Nederland en 
dat Winters nog minstens drie jaar Sunkist-frisdranken zou verkopen in het Regierungsbezirk 
Aachen. Wederzijds werd ingestemd met een opzegtermijn van zes maanden. Voorts werd 
uitdrukkelijk afgesproken dat het Winters vrij stond andere A-, B-, C- of huismerken te produce-
ren. Voor deze niet Sunkist-producten werd Winters een vrije grondstoffenkeuze gegund, met 
dien verstande dat Sunkist-concentraten de voorkeur hadden mits deze van een vergelijkbare 
prijs en kwaliteit waren. Op 20 januari 1973 werden deze afspraken neergelegd in een nieuwe 
sale and purchase and trademark license.88 
Volgens de letter van de overeenkomst was de relatie tussen Sunkist Growers en Winters niet 
langer een exclusieve. Officieel was Sunkist Growers dan ook gerechtigd om andere Nederlandse 
bottelaars te interesseren in een samenwerking op licentiebasis. Hans Lukkien, die totdat hij in 
mei 1978 naar Brussel verhuisde kantoor hield in Maarheeze, zei echter mondeling toe dat als 
Winters alles in het werk stelde om tenminste de literfles Sunkist Sinas op de markt te 
handhaven, door Sunkist Growers géén pogingen zouden worden ondernomen om zelf of door 
derden Sunkist-frisdranken in driekantjes, bekers, blikjes of andere verpakkingen te laten botte-
len of verkopen.89 De samenwerking op veel vrijblijvender voet dan voorheen beviel kennelijk 
goed en werd in 1975 gecontinueerd, met dit verschil dat Sunkist Growers en Winters wederom 
een exclusieve relatie aangingen. Deze exclusiviteit was van kracht zolang Winters jaarlijks 
minimaal 125.000 kratten à 12 literflessen Sunkist verkocht.90 In de jaren 1975 en 1976 wist 
Winters aan deze norm te voldoen maar vanaf 1977 lukte dat niet langer, waardoor de exclusieve 
relatie automatisch verviel in een niet-exclusieve, overigens zonder enige verdere consequentie.91  
 
Geconstateerd kan worden dat de samenwerking tussen Sunkist Growers en Winters in de jaren 
zeventig beslist de wind tegen had. Op de markt voor sinasdranken was rond 1970 een ongekend 
felle prijsconcurrentie losgebarsten. Sinas, in de jaren vijftig en zestig het paradepaardje van de 
Nederlandse frisdrankenindustrie, groeide uit tot een stuntartikel, dat soms tegen zo'n onwaar-
schijnlijk lage prijs werd aangeboden dat noodzakelijkerwijs concessies moesten worden gedaan 
aan de receptuur. Na 1971 gleed het merendeel van de sinasdranken af naar een kwaliteitsniveau 
dat dikwijls nog maar net - en in enkele gevallen net niet meer - voldeed aan de warenwettelijk 
gestelde minimumeisen. Zoals viel te verwachten bleek de consument deze ook in smaak duide-

                                                 
87) Brief van dhr. F.A.C. van Engelen (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters) aan dhr. J. Lukkien (Sunkist Growers, Inc.), 
Maarheeze, 10 oktober 1972; brief van dhr. F.A.C. van Engelen aan dhr. E.H. Miller (Sunkist Growers, Inc.), Maarheeze, 13 oktober 
1972 
88) Verslag van een bespreking tussen dhr. J. Lukkien (Sunkist Growers, Inc.) en de heren F.A.C. van Engelen en H.L.M. Vullinghs 
(N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters), Maarheeze, 6 december 1972; brief van dhr. J. Lukkien aan N.V. Limonadefabriek v/h E.J. 
Winters, Maarheeze, 27 december 1972 
89) Verslag van een bespreking tussen dhr. J. Lukkien (Sunkist Growers, Inc.) en drs. H.H.M. van den Beuken en dhr. F.A.C. van 
Engelen (Koninklijke Frisdranken Industrie Winters B.V.), Maarheeze, 13 augustus 1973 
90) Amendment to the sale and purchase and trademark license agreement of January 20, 1973, dhr. W.A. Delaney (Sunkist Growers, 
Inc.) en dhr. R.P.J. Winters (Koninklijke Frisdranken Industrie Winters B.V.), 1 januari 1975  
91) Brief van dhr. S.L. Garrett (Sunkist Growers, Inc.) aan dhr. R.P.J. Winters (Koninklijke Frisdranken Industrie Winters B.V.), 
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lijk waarneembare achteruitgang niet te accepteren. In 1971 had de Nederlandse sinasdranken-
markt nog een omvang van méér dan 300 miljoen liter. In 1972 zette echter een daling in in het 
verbruik van sinasdranken, een daling die bovendien jarenlang aanhield. In 1979 dronk de 
Nederlandse bevolking nog maar krap 200 miljoen liter sinas en ook in de jaren tachtig bleef de 
markt krimpen, tot in 1986 een omvang was bereikt van net iets meer dan 160 miljoen liter.92 
Tegenover de dalende populariteit van sinasdranken stond een spectaculair stijgend verbruik van 
coladranken en een - veel minder spectaculair - stijgende consumptie van lemon-limedranken.93 
Reeds vermeld is dat Sunkist Sinas, ondanks enkele concessies op het gebied van receptuur, 
bepaald niet tot de goedkoopste sinasdranken behoorde. Dat een populaire prijsstelling voor 
Sunkist buiten bereik lag, was ten dele het gevolg van de steeds hogere invoerrechten welke 
geheven werden over citrusconcentraten van buiten de EEG, zulks ter bescherming van Europese 
citrusconcentraten afkomstig uit de landen rond de Middellandse Zee. In 1975 drong Sunkist 
Growers er bij haar Europese handelspartners (waaronder Winters) op aan, dat deze bij hun 
regeringen een krachtig protest zouden laten klinken tegen elke vorm van protectionisme. 
Dergelijke protesten - zo ze al weerklonken - haalden echter weinig uit.94 In de jaren tachtig 
legde Sunkist Growers zich bij deze situatie neer en begon men het Sunkist-concentraat te 
betrekken uit Italië: de "original fruitdrink from California" verloor iets van haar originaliteit, 
overigens zonder dat de consument het verschil merkte.  
 
Het Brik Pak-avontuur  
 
Omdat de vooruitzichten voor sinasdranken onverminderd slecht waren, lieten Sunkist en 
Winters in augustus 1974 hun oog vallen op een product waar in Nederland nog wel een 
behoorlijke winst mee viel te behalen: sinaasappelsap.95 Daarbij was de vruchtensappenmarkt 
juist begonnen te expanderen, een ontwikkeling die niet los gezien kan worden van het feit dat 
vruchtensappen bij de invoering van de Wet op de accijns van alcoholvrije dranken (1 januari 
1972) vooralsnog onbelast waren gebleven. Door deze vorm van productdiscriminatie was het 
prijsverschil tussen vruchtenlimonades en vruchtensappen zodanig verkleind dat veel consumen-
ten liever een paar dubbeltjes meer wilden uitgeven voor een product dat voor 100% uit vruch-
tensap bestond dan voor een vruchtenlimonade waarin slechts 10% vruchtensap was verwerkt. In 
1971 dronk de Nederlandse bevolking nog slechts 42 miljoen liter vruchtensap, een volume dat 
in navolgende jaren echter snel opliep tot 105 miljoen liter in 1975. Kijken we alleen naar sinaas-
appelsap dan was zelfs sprake van een verviervoudiging in marktomvang: van ongeveer 14 
miljoen liter in 1971 naar ongeveer 56 miljoen liter in 1975.96  
 
Over de verpakking voor Sunkist Sinaasappelsap hoefde niet lang te worden nagedacht. De 
Zweedse fabrikant van Tetra Pak had in 1969 een nieuwe kartonverpakking ontwikkeld onder de 
merknaam Brik Pak. Deze aseptische kartonverpakking combineerde het gewichtsvoordeel van 
het driekantje met een veel conventionelere, rechthoekige vormgeving. In tegenstelling tot het 
driekantje was het Brik Pak leverbaar in diverse inhoudsmaten. Op dit punt was de keuze minder 

                                                                                                                                               
Ontario, Californië, 7 februari 1978 
92) Het omzetvolume van Sunkist Sinas volgde keurig de ontwikkeling van de markt: van 3.6 miljoen liter in 1974 tot 250.000 liter in 
1986.  
93) Peter Zwaal, Frisdranken in Nederland : een twintigste eeuwse produktgeschiedenis, Rotterdam, Stichting BBM, 1993, p.295-301 
94) Brief van dhr. S.L. Garrett (Sunkist Growers, Inc.) aan dhr. R.P.J. Winters (Koninklijke Frisdranken Industrie Winters B.V.), 
Ontario, Californië, 2 mei 1975 
95) Brief van dhr. J. Lukkien (Sunkist Growers, Inc.) aan Koninklijke Frisdranken Industrie Winters B.V.), Maarheeze, 21 augustus 
1974 
96) R.P.M. Vermeire, Vruchtesappen en vruchtendranken : een analyse van de consumptie in Europa en de wereldhandel in 
concentraten, Den Haag, Produktschap voor Groenten en Fruit, 1991 
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gemakkelijk: moest Sunkist Sinaasappelsap single strength worden aangeboden in een Brik Pak 
met een inhoud van 1 liter (een pak met het formaat van een flinke baksteen) of diende de 
voorkeur te worden gegeven aan een vijf maal geconcentreerd product in een Brik Pak van 20 cl? 
Diverse concurrenten hadden reeds gekozen voor het Brik Pak van 1 liter. Liko (Bodegraven) 
verpakte hierin sinds december 1972 sinaasappelsap van het merk Minute Maid in opdracht van 
The Coca-Cola Export Corporation Holland Branch en Riedel Drankenindustrie (Ede) had dat 
voorbeeld in 1973 gevolgd met de introductie van Appelsientje.97 Hoewel men bij Winters be-
paald niet blind was voor het succes van met name het literpak Appelsientje, besloot men na rijp 
beraad toch te kiezen voor een vijf maal geconcentreerd product in 20 cl Brik Pak. Dat de Fa. 
Rickertsen, Sunkist-licentiehouder voor het overgrote deel van Duitsland, na een geslaagde 
markttest in Nürnberg eveneens met 20 cl Brik Pak begon, gaf mogelijk de doorslag.98 In januari 
1975 werd gestart met de productie van Sunkist 1+4 (de inhoud van het pakje aangelengd met 4 
gelijke delen water gaf 1 liter sinaasappelsap).99 Hiertoe werd een speciale verpakkingslijn in 
gebruik genomen met een capaciteit van 3.600 Brik Pakjes per uur. De verwachting was dat de 
Nederlandse consument het mindere gewicht en volume van een geconcentreerd product (nooit 
meer een volle en zware boodschappentas!) zou laten prevaleren boven het gemak van een 
product dat meteen kon worden uitgeschonken. Die verwachting werd niet bewaarheid. Hoewel 
Sunkist 1+4 na aanlenging met water een voortreffelijke jus d’orange opleverde, gaf de Neder-
landse consument massaal de voorkeur aan een ready-to-drink product.100 
 
Sunkist 1+4 in Brik Pak was voorlopig het laatste in de lange reeks Sunkist-producten. Met de 
introductie van Sunkist 1+4 bestond de Sunkist-productlijn begin 1975 uit 10 smaken en 7 
verpakkingen die in totaal 18 verschillende smaak/verpakkingscombinaties opleverden.101 In de 
tweede helft van de jaren zeventig en in de loop van de jaren tachtig zou de Sunkist-productlijn 
geleidelijk worden ingekrompen. De productie van koolzuurvrije Sunkist-limonades in Tetra Pak 
werd bijvoorbeeld in 1981 beëindigd, terwijl de PVC-beker vanaf 1981 alleen in gebruik bleef 
voor de smaak Orange zonder prik. In 1986 omvatte de Sunkist-productlijn nog slechts 6 smaken 
en 6 verpakkingen, die in totaal niet meer dan 8 verschillende smaak/verpakkingscombinaties 
opleverden.102 Rond deze tijd ook werd geconstateerd dat het merk Sunkist eigenlijk zou moeten 
worden geherintroduceerd. Aansprekende reclamecampagnes waren al jaren achterwege geble-
ven. Het verkochte volume was in 1984 gedaald tot iets meer dan 0.3 miljoen liter Sunkist in 
glazen retourflessen en bijna 1.5 miljoen liter Sunkist in blikjes, bekers, kartonnetjes en eenmali-
ge plastishield flessen van 25 cl (een weggooiverpakking die door Winters in 1982 was 
geïntroduceerd maar die in Nederland nooit een succes werd). Het aandeel van Sunkist in het 
marktsegment van de sinasdranken plus overige vruchtenlimonades, dat in 1974 nog 1.75% had 
bedragen, was in 1984 geslonken tot 0.72%.103  

                                                 
97) Peter Zwaal, Frisdranken in Nederland : een twintigste eeuwse produktgeschiedenis, Rotterdam, Stichting BBM, 1993, p.237; 
Myriam Baaten, Ine van der Velde, Marianne Pluister, Het beste onder de zon.... : Guus Holtrust 1969-1994, Ede, Riedel 
Drankenindustrie, 1994, p.22-28 
98) Verslag van een bespreking tussen de heren J. Lukkien en J. Soudijn (Sunkist Growers, Inc.) en drs. H.H.M. van den Beuken en 
dhr. F.A.C. van Engelen (Koninklijke Frisdranken Industrie Winters B.V.), Maarheeze, 21 november 1974 
99) Brief van dhr. J. Lukkien (Sunkist Growers, Inc.) aan Koninklijke Frisdranken Industrie Winters B.V., Maarheeze, 6 januari 1975 
100) Interview met dhr. R.P.J. Winters, Maarheeze, 10 juli 1996 
101) Winters : een naam achter wereldmerken, Maarheeze, Koninklijke Frisdranken Industrie Winters B.V., 1976, p.5. De gevoerde 
smaken waren: Orange, Grapefruit, Lemon en Sinas (allen koolzuurhoudende vruchtenlimonades), Orange, Grapefruit, Lemon en 
Cerise (allen koolzuurvrije vruchtenlimonades), Sunkist 1+4 (geconcentreerd vruchtensap) en Lemon Juice. De gevoerde 
verpakkingen waren: 19 cl Tetra Pak, 19 cl PVC-beker, 20.5 cl en 1 liter glazen retourfles, 33 cl blik, 20 cl Brik Pak (uitsluitend 
gebruikt voor Sunkist 1+4) en 15 cl eenmalige glazen fles (uitsluitend gebruikt voor Lemon Juice). 
102) De gevoerde smaken waren: Orange, Lemon, Grapefruit en Sinas (allen koolzuurhoudende vruchtenlimonades), Orange zonder 
prik en Sunkist 1+4. De gevoerde verpakkingen waren: 19 cl PVC-beker (uitsluitend gebruikt voor Orange zonder prik), eenmalige 25 
cl plastishieldfles, 33 cl blikje, 20 cl en 1 liter glazen retourfles en 20 cl Brik Pak (uitsluitend gebruikt voor Sunkist 1+4).  
103) Omzetboek 1981-1984 
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Rani Orange Float en Dwan's Orange  
 
In april en mei 1983 zetten Henk van den Beuken en Harry Vullinghs in aanwezigheid van Hans 
W. Hoenig (vice-president van Beatrice Europe) de strategische lijnen uit voor de komende drie 
jaar. Tijdens verschillende strategic planning meetings werd onder meer stilgestaan bij de vraag 
of niet een eigen A-merk diende te worden gecreëerd in het marktsegment van de sinasdranken. 
Dat met een eigen sinasmerk de Sunkist-licentie op het spel zou worden gezet, was een inge-
calculeerd risico. Sunkist was in het marktsegment van de vruchtenlimonades geen factor van 
betekenis meer en Van den Beuken en Vullinghs waren graag bereid Sunkist Orange op te 
offeren voor een sinasdrank met de uitstraling, de distributiespreiding èn de winstmarge van een 
A-merk.104 Gedacht werd aan een "sinasplusdrank": een product op basis van mineraalwater met 
15% vruchtensap (in plaats van het warenwettelijk minimumgehalte van 10%) en met duidelijk 
aanwezige vruchtenvezeltjes. Het grote voorbeeld was Spa Orange, een kwalitatief hoogwaardige 
sinasdrank waar de Nederlandse consument graag een paar dubbeltjes meer voor betaalde. Een 
korte brainstormsessie, waaraan ook werd deelgenomen door adjunct-directeur Bert Koudijs, 
verkoopmanager Rob Bloemscheer en controller Gijs van Laar, resulteerde in een lijst van 125 
mogelijke merknamen, van Atlas tot Zorba, van Leader tot Echec en van Casino tot Gamble. 
Laatstgenoemde suggesties vloeiden voort uit de overtuiging van sommige aanwezigen dat de 
kansen op een succesvolle lancering van een premium brand sinasdrank niet bijster groot waren. 
De Nederlandse frisdrankenindustrie kampte op dat moment met een structurele overcapaciteit, 
waardoor de prijzen, ook van A-merken, onder sterke neerwaartse druk stonden. Besloten werd 
voorlopig geen uitvoering te geven aan het plan tot lancering van een sinasplusdrank.  
 
Tijdens een reis naar Saoedi-Arabië stuitte Henk van den Beuken in 1984 op een product dat 
sterk tegemoetkwam aan de randvoorwaarden die in 1983 waren geformuleerd voor een premium 
brand sinasplusdrank. Het Saoedische product in kwestie was een sinasdrank met onvermalen 
sinaasappelvezeltjes en werd door A.W. Aujan & Bros (Dhahran) verhandeld onder de 
merknaam Rani Orange Float. De merknaam Rani was eigendom van Aujan en was Arabisch 
voor prinses. Een Saoedisch product kon Rani echter nauwelijks worden genoemd. Het beeld-
merk van Rani - de besneewde top van de heilige Japanse berg Fuji - maakte duidelijk dat Aujan 
het product importeerde uit Japan, alwaar Rani werd geproduceerd door de Marubeni Corpo-
ration (Tokyo). Rani Orange Float was in 1982 in Saoedi-Arabië geïntroduceerd in blikjes van 
18.5 en 24 cl en werd inmiddels door Aujan ook gedistribueerd in verschillende Arabische buur-
landen. Vanwege de duidelijk waarneembare, onvermalen sinaasappelvezeltjes had het product 
op de Saoedische markt een unique selling point en een hoge kwaliteitsuitstraling. Van den 
Beuken meende dat dit op de Nederlandse markt evenzeer het geval zou zijn. Aujan toonde zich 
bijzonder geïnteresseerd toen Van den Beuken liet weten dat hij Rani wel voor de West-Europe-
se markt wilde gaan produceren. Bij de directie van Aujan bestonden reeds voornemens om Rani 
in de nabije toekomst in Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk te lanceren. Nederland werd 
beschouwd als een geschikte testmarkt en Winters was vanwege zijn centrale ligging en export-
oriëntatie een ideale partner om één en ander te verwezenlijken. 
 
Alvorens een marktproef in Nederland kon worden gehouden dienden enkele problemen te 
worden opgelost. Een eerste probleem betrof de warenwettelijke productaanduiding die moest 
worden vermeld op de verpakking. Rani Orange Float had een sapgehalte van 11% en een 
vruchtvleesgehalte van 15%. Omdat Van den Beuken het product liever niet wilde etiketteren als 

                                                 
104) Strategic planning meeting 25 april 1983, Maarheeze, 9 mei 1983 



 

 

87 

een vruchtenlimonade of sinasdrank (daarvan waren er in Nederland al te veel) moest in Rani 
méér dan 25% vruchtensap worden verwerkt. De vraag was of de Keuringsdienst van Waren zou 
toestaan dat het vruchtvleesgehalte van Rani bij het vruchtensapgehalte zou worden opgeteld. 
Als zulks het geval was en Rani bijgevolg op een sapgehalte van 26% zou uitkomen, onstond een 
product waarvoor in Nederland op dat moment geen warenwettelijke benaming voor handen was. 
Voor de aanduidingen vruchtendrank (sinaasappeldrank) of vruchtensap (sinaasappelsap) was 
namelijk een sapgehalte van respectievelijk minimaal 50% en 100% vereist.105 Een probleem van 
geheel andere orde was hoe een voor Nederland en West-Europa acceptabele consumentenprijs 
kon worden bereikt wanneer het benodigde concentraat met de onvermalen sinaasappelvezeltjes 
helemaal uit Japan moest worden geïmporteerd. Om hoge invoerrechten en fluctaties in de dol-
larkoers te vermijden, drong Van den Beuken er bij Aujan op aan om het concentraat 
gezamenlijk in Europa (bijvoorbeeld in Spanje) te laten vervaardigen. Daarnaast voelde Van der 
Beuken er wel wat voor om Rani niet in blik maar in karton te gaan verpakken, aangezien ook op 
deze wijze de kostprijs kon worden gedrukt.106 
 
Uit een inmiddels gehouden producttest in Nederland bleek dat de huisvrouwen die aan de test 
deelnamen nogal wat bedenkingen hadden. Het uiterlijk en de smaak van Rani werden overwe-
gend positief beoordeeld: slechts 2 van de 15 dames meenden dat er iets te veel vruchtvlees in 
het product zat en vonden de smaak van Rani wat aan de zoete kant. De verpakking en de prijs-
stelling van het product werden echter zeer kritisch onthaald. Een kartonverpakking werd veel 
passender gevonden. Een blikverpakking, en zeker een slim line blikje van 25 cl, suggereerde 
volgens de dames van het testpanel een te hoge prijs. Geconfronteerd met een beoogde prijs van / 
1,50 daalde de aankoopintentie van het testpanel dramatisch. Slechts 4 van de 15 huisvrouwen 
bleven ook bij die consumentenprijs tot aankoop bereid, met de aantekening dat zulks dan nog 
uitsluitend incidenteel zou zijn (bijvoorbeeld als presentje bij ziekenbezoek of om mee te nemen 
in de auto op weg naar een vakantiebestemming).107 De uitkomsten van de producttest stemden 
kortom niet hoopvol, temeer daar Winters voor de productie van Rani een investering in machi-
nes van zo'n / 3.5 miljoen moest plegen. Deze speciale apparatuur was nodig omdat het produc-
tieproces van Rani afweek van dat van gewone sinasdranken, in die zin dat de onvermalen 
sinaasappelvezeltjes gelijkmatig door het product moesten worden gedoseerd. Na enig rekenwerk 
kwam Van den Beuken in april 1986 tot de conclusie dat het project nauwelijks levensvatbaar 
was en dat Winters zich beter op andere zaken en producten kon gaan richten.108 
 
Vooral op aandringen van John F.S. Asher, die in 1986 de supervisie had gekregen over de 
Europese voedingsmiddelenbedrijven van Beatrice, werden daarna de mogelijkheden onderzocht 
om de sinasdrank Dwan's Orange te gaan produceren. De receptuur van Dwan's Orange was 
afkomstig van het eveneens tot Beatrice behorende frisdrankenproductiebedrijf William J. Dwan 
and Sons Ltd. (Thurles, Ierland). Asher was primair uit op meer synergie tussen de diverse 
onderdelen van zijn divisie. Winters en Dwan's hadden tot dan toe slechts op incidentele basis 
met elkaar samengewerkt, terwijl Asher graag een structurele vorm van samenwerking wilde 
creëren. Dwan's Orange moest eveneens een sinasdrank met iets extra's worden. Waaruit dat 
beetje extra bestond was niet geheel duidelijk, waarschijnlijk uit een vruchtensapgehalte dat 

                                                 
105) Interne notitie van dhr. R. Bloemscheer aan drs. H.H.M. van den Beuken, Maarheeze, 1 maart 1985. Een modelverpakking die 
werd gebruikt bij een producttest, liet Winters stoutmoedig bedrukken met de tekst sinaasappelsap met hele sinaasappelsegmentjes.  
106) Brief van drs. H.H.M. van den Beuken (Frisdranken Industrie Winters B.V.) aan dhr. P. Bowen (A.W. Aujan & Bros.), 
Maarheeze, 5 juni 1985; telexbericht van dhr. P. Bowen aan drs. H.H.M. van den Beuken, Dhahran, 31 juli 1985  
107) W.F. van Eyle, Sinaasappeldrank in opdracht van Prad B.V. [Projekt 24007], Amsterdam, Inter/View B.V.,  mei 1985 
108) Verslag van een bespreking tussen dhr. J.F.S. Asher (Beatrice International Food Europe) en de heren H.L.M. Vullinghs, drs. 
H.H.M. van den Beuken en dhr. G.W. Koudijs (Frisdranken Industrie Winters B.V.), Brussel, 9 april 1986 
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enkele procenten boven het Nederlandse warenwettelijke minimum van 10% lag. Het product 
diende in elk geval boven Sunkist Sinas in de markt te worden gepositioneerd. Aangezien de 
merknaam Dwan's ongeschikt werd geacht voor de Nederlandse markt, werd hardop nagedacht 
over een alternatief, waarbij onder andere de naam Sunkist Delux viel. Bij Winters was men 
minder enthousiast over de voorgestelde samenwerking met Dwan's. Toen uit een blindproeftest 
bleek dat Dwan's Orange lager scoorde dan Sunkist Orange en Fanta drong Asher niet langer 
aan.109 
 
Sunkist kloutert uit het dal 
 
In de tweede helft van de jaren tachtig, toen de markt voor sinasdranken weer begon te groeien, 
klouterde ook Sunkist langzaam uit het dal omhoog. Vooral de literfles Sunkist Sinas en het 33 cl 
blikje Sunkist Orange stuwden het verkoopvolume en marktaandeel aardig op. De introductie 
van suikervrije smaakvarianten (Sinas Light in 1987 en Orange Light in 1988), nieuwe smaken 
(Cassis in 1988 en Aardbei in 1989) en nieuwe verpakkingen (1.5 liter PET-fles in 1988, 25 cl 
slimline blikje in 1988 en 15 cl junior blikje in 1989) deden daar nog een schepje bovenop. In 
1988 werd weer meer dan 3 miljoen liter Sunkist verkocht, goed voor een marktaandeel van 
1.02%. Hoewel het vroegere elan nog niet geheel herwonnen was, meende men bij Winters dat 
de vooruitzichten voor de Sunkist-productlijn goed waren.  
 
Niettemin liet Sunkist Growers in juni 1987 weten dat zij de relatie met Winters wenste te 
beëindigen. Achter deze beslissing ging de vrees schuil dat Winters op het punt stond te worden 
verkocht, waardoor ook de Sunkist-licentie in andere handen zou overgaan. Enkele maanden 
eerder was Beatrice International Food Company, het voedingsmiddelenconcern waar Winters 
sinds 1977 deel van uitmaakte, via een leveraged buy out in handen gevallen van de zakenman 
Reg Lewis en diens TLC [= The Lewis Company] Group. Volgens waarnemers leed het geen 
twijfel dat Lewis weinig zou overlaten van Beatrice International Food Company. Toen Lewis in 
november 1987 nog steeds geen aanstalten had gemaakt tot verkoop van Winters, en alles er op 
wees dat de Beatrice-bedrijven in Europa de kern zouden gaan vormen van een nieuw voedings-
middelenconcern, kwam men bij Sunkist Growers haastig terug op het voornemen de relatie met 
Winters te beëindigen.110 Het feit dat Sunkist Growers op 11 februari 1988 een wereldwijde 
samenwerkingsovereenkomst sloot (althans voor wat koolzuurhoudende dranken betrof) met de 
Britse frisdrankenproducent Cadbury Schweppes, had evenmin consequenties voor de inmiddels 
beproefde relatie tussen Sunkist Growers en Winters. 
 
Voor alle zekerheid drong Sunkist Growers er enkele maanden later bij Winters op aan dat in de 
licentie-overeenkomst een clausule zou worden opgenomen, dat in het geval Winters geheel of 
gedeeltelijk zou worden overgenomen door een derde partij, Sunkist Growers het recht had de 
overeenkomst te beëindigen.111 Dat Sunkist Growers een dergelijke clausule verlangde was 
begrijpelijk: in mei 1988 had Lewis geheel onverwacht Winters toch nog in de etalage gezet. 
Hoewel Harry Vullinghs en Henk van den Beuken nogal wat bedenkingen hadden tegen de door 
Sunkist Growers voorgestelde clausule, gingen ze er uiteindelijk mee akkoord. Een andere optie 
hadden ze feitelijk niet want bij niet akoord zou Sunkist Growers de overeenkomst per 31 

                                                 
109) Het testpanel bestond overigens uit 21 werknemers van Winters. Telexbericht van drs. H.H.M. van den Beuken (Frisdranken 
Industrie Winters B.V.) aan dhr. J.F.S. Asher (Beatrice Internationaal Food Europe), Maarheeze, 29 april 1986 
110) Brieven van dhr. E.B. McEvoy (Sunkist Growers, Inc.) aan dhr. H.L.M. Vullinghs (Frisdranken Industrie Winters B.V.), Ontario, 
Californië, 30 juni en 25 november 1987 
111) Brief van dhr. E.B. McEvoy (Sunkist Growers, Inc.) aan dhr. H.L.M. Vullinghs (Frisdranken Industrie Winters B.V.), Ontario, 
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december 1988 beëindigen. Nog een jaar lang werden in Maarheeze blikjes Orange, Cassis en 
Aardbei en literflessen Sinas onder Sunkist-etiket vervaardigd. Lewis slaagde er niet in Winters 
te verkopen. Dat er op 31 december 1989 toch een eind kwam aan de bijna 27-jarige samenwer-
king tussen Winters en Sunkist Growers had dan ook een geheel andere reden.112 Beëindiging 
was simpelweg onvermijdelijk geworden nadat Winters haar Seven-Up licentie was kwijtgeraakt 
en het bedrijf noodgedwongen een nieuwe koers insloeg als contract filler. 

                                                                                                                                               
Californië, 28 juni 1988 
112) Brief van dhr. G.W. Briggs (Sunkist Growers, Inc.) aan dhr. H.L.M. Vullinghs (Frisdranken Industrie Winters B.V.), Ontario, 
Californië, 20 juni 1989 
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HOOFDSTUK 5 
 
 

Op zoek naar een sterk colamerk 
 
 
Lonken naar Pepsi-Cola 
 
Met Seven-Up en Sunkist had Winters zich halverwege de jaren zestig als merkartikelenfabrikant 
bewezen in twee segmenten van de frisdrankenmarkt: die van de lemon-limedranken en 
vruchtenlimonades. Net als de meeste andere vooraanstaande Nederlandse bottelaars streefden de 
gebroeders Winters echter naar een prominente aanwezigheid in alle segmenten van de frisdran-
kenmarkt. De noodzaak tot het voeren van een totaalassortiment was door Jan en Rob Winters 
reeds begin jaren zestig onderkend: producenten die hun afnemers een merkartikel in elk 
segment van de frisdrankenmarkt konden aanbieden, stonden sterker in hun schoenen en trokken 
bij onderhandelingen met grootwinkelbedrijven en levensmiddelengrossiers vaker aan het langste 
eind. Bovendien waren dergelijke producenten minder afhankelijk van onvoorspelbare consu-
mentenvoorkeuren. Wat halverwege de jaren zestig nog ontbrak aan Winters' leveringsprogram-
ma was een sterk colamerk.  
 
In 1961 begon Jan Winters openlijk te lonken naar een sublicentie voor de botteling van Pepsi-
Cola in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Hoewel Pepsi-Cola reeds vanaf 1950 
in Nederland werd verkocht, boekte deze coladrank de eerste jaren slechts gering verkoopsucces. 
De voornaamste oorzaak daarvan was het feit dat Pepsi-Cola gebotteld werd in een fles van 28.4 
cl, een inhoudsmaat die bij horeca-ondernemers niet bepaald geliefd was. Pas nadat een fles van 
19.2 cl in gebruik was genomen (1959) kreeg Pepsi-Cola in de horecasector een brede 
distributiespreiding en won het merk ook bij de consument aan populariteit. In mei 1961 werd 
door Vrumona voor het eerst landelijk geadverteerd voor Pepsi-Cola (er werd op dat moment 
slechts voor een handvol andere frisdrankmerken landelijk geadverteerd!), hetgeen de heren 
Winters niet ontging. Jan Winters, die goed bevriend was met Vrumona-directeur mr. C.J.G. 
Becht, gaf daarop herhaaldelijk blijk van zijn belangstelling voor Pepsi-Cola. Toen hij bot ving 
bij Becht liet Jan Winters in de zomer van 1961 de merknaam Puppy registreren, een merknaam 
die duidelijk op Pepsi was geïnspireerd.1 Dat gebeurde in de hoop dat Vrumona, onder dreiging 
van de komst van een coladrank met een op Pepsi gelijkende merknaam (Puppy Cola), alsnog 
genegen zou zijn met Winters te praten over de productie van Pepsi-Cola voor het zuiden van 
Nederland.2 Die vlieger ging slechts in zoverre op dat Vrumona wel bereid was tot praten maar 
nooit een spijkerharde toezegging deed. Wat verder gebeurde was dat de Pepsi-Cola Company 
juridisch bezwaar aantekende tegen de inschrijving van de merknaam Puppy. In eerste instantie 
stuurde de Pepsi-Cola Company aan op een schikking. Zij zou haar bezwaar tegen Puppy 
intrekken als Winters zwart op wit verklaarde het merk nooit te zullen gebruiken voor een 
coladrank.3 Dat voorstel werd echter door Winters van de hand gewezen. Vervolgens mondde het 
conflict uit in een proces voor de Haagse rechtbank, waar de advocaat van de Pepsi-Cola Compa-
ny betoogde dat de woorden Pepsi en Puppy in hoofdzaak overeenstemden. De Haagse rechtbank 

                                                 
1) Brieven van N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters aan het Bureau van de Industriële Eigendom, Maarheeze, 7 juli en 29 augustus 
1961; brief van dhr. J.C. Groen (Bureau van de Industriële Eigendom) aan N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters, 's-Gravenhage, 5 
september 1961; Merkenblad 50 (1961) 9 (september) p.392 
2) Interview met dhr. R.P.J. Winters, Maarheeze, 10 juli 1996 
3) Brief van mej. F.H. Schatborn (Internationaal Merkenbureau Van der Graaf & Co. N.V.) aan N.V. Limonadefabriek v/h E.J. 
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meende echter dat de merken zowel auditief als visueel aanzienlijk van elkaar verschilden. 
Daarbij wekte Pepsi de associatie van oppeppen terwijl Puppy hooguit deed denken aan een jong 
hondje. Van een overeenstemming in hoofdzaak was dan ook geen sprake. In het daarop door de 
Pepsi-Cola Company aangetekende hoger beroep werd de beslissing van de arrondissements-
rechtbank echter vernietigd. Het gerechtshof in Den Haag was van mening dat "het slordig spre-
kende en oppervlakkig luisterende en waarnemende publiek [...] de onder deze merken door 
partijen verhandelde waren [...] niet voldoende zal onderscheiden resp. zich zal vergissen in de 
herkomst der waren". Op last van het hof werd de inschrijving van Puppy dan ook nietig 
verklaard.4 
 
Opvallend is dat de gebroeders Winters nadien de Pepsi-Cola Company (later PepsiCo, Inc.) 
nadrukkelijk in de wielen bleven rijden. In 1966 werd gepoogd bij het Bureau voor de Industriële 
Eigendom een aantal merken te laten registreren die in de Verenigde Staten reeds door de Pepsi-
Cola Company werden gebruikt. Die poging slaagde slechts gedeeltelijk. De merknaam 
Mountain Dew bleek reeds internationaal, en daarmee ook voor Nederland, door de Pepsi-Cola 
Company te zijn geregistreerd.5 De merknamen Patio (vruchtenlimonades van de Pepsi-Cola 
Company) en Devil Shake (chocolademelk van de Pepsi-Cola Company) waren in Nederland 
nog vrij, maar registratie van deze merknamen bleek onmogelijk vanwege zogenaamde bezwa-
rende inschrijvingen. Dat wil zeggen dat er merken waren die teveel gelijkenis vertoonden met 
Patio en Devil Shake.6 Wat de gebroeders Winters echter wel lukte was de merknaam Frito-Lay 
te bemachtigen.7  Dit merk werd op 21 maart 1967 ten name van Limonadefabriek v/h E.J. 
Winters geregistreerd voor de warenklasse alcoholhoudende en alcoholvrije dranken. Een 
opvallende stap want Frito-Lay was de Amerikaanse snackdivisie van PepsiCo! Als merknaam 
voor frisdranken leek Frito-Lay niet bijster geschikt. Achter Winters' registratie van Frito-Lay 
ging dan ook een mengeling van frustratie en rancune schuil plus wellicht de ijdele hoop een 
gesprek met PepsiCo te kunnen afdwingen. Het kostte nauwelijks iets en het was het proberen 
waard. Net als bij Puppy liep de merkregistratie van Frito-Lay uit op een juridisch geschil waar 
uiteindelijk de rechter aan te pas kwam. In 1970 werd Winters gedwongen afstand te doen van 
haar rechten op de merknaam Frito-Lay.8  
 
Vast staat dat de merkenrechtelijke schermutselingen tussen Winters en PepsiCo, de relatie 
tussen Winters en Pepsi-Cola bottelaar Vrumona nooit hebben verstoord. Wel hield Vrumona 
vanaf oktober 1962 tegenover Winters bewust de schijn op bereid te zijn tot het delen van de 
Pepsi-Cola licentie. Uit Vrumona's schijnvertoning mag echter niet de conclusie worden getrok-
ken dat één en ander geënsceneerd was op bevel van PepsiCo. De vage toezeggingen en beloftes 
van Vrumona waren slechts dienstig aan het verwerven van een sublicentie voor Sunkist. 

                                                                                                                                               
Winters, Amsterdam, 5 april 1963 
4) Bijblad bij de industriële eigendom 33 (1965) 7 (15 juli) p.141-142 [BIE 1965, 39] 
5) Onder de merknaam Mountain Dew (sinds 1964 eigendom van de Pepsi-Cola Company) werd in de Verenigde Staten onder andere 
een op Seven-Up gelijkend product verkocht. 
6) Onder de merknaam Patio bracht de Pepsi-Cola Company sinds 1960 in de Verenigde Staten een hele reeks vruchtenlimonades op 
de markt terwijl Devil Shake de merknaam was van een in 1966 door Pepsi-Cola Company geïntroduceerde chocolademelk. 
7) Brief van dhr. F.A.C. van Engelen (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters) aan dhr. H.F.M. van Houten (Internationaal Bureau 
voor Bedrijfsvoorlichting N.V.), Maarheeze, 18 oktober 1966; brieven van dhr. H.F.M. van Houten aan dhr. F.A.C. van Engelen, 's-
Gravenhage, 27 oktober 1966 en 14 maart 1967; brief van dhr. J. Wesselius (Internationaal Bureau voor Bedrijfsvoorlichting N.V.) 
aan dhr. F.A.C. van Engelen, 's-Gravenhage, 24 april 1967; brief van dhr. F.A.C. van Engelen aan dhr. J. Wesselius, Maarheeze, 10 
mei 1967   
8) Brief van drs. P.Th. Hazenberg (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters) aan dhr. J. Wesselius (Internationaal Bureau voor 
Bedrijfsvoorlichting N.V.), Maarheeze, 17 oktober 1967; brief van dhr. J. Wesselius aan drs. P.Th. Hazenberg, 's-Gravenhage, 9 
november 1967. Over de geschiedenis van Frito-Lay, Inc. (Dallas) dat in 1965 met de Pepsi-Cola Company fuseerde tot PepsiCo, Inc.: 
Timothy J. Muris, David T. Scheffman and Pablo T. Spiller, Strategy, structure, and antitrust in the carbonated soft-drink industry, 
Westport, Conn., Quorum, 1993, p.120-123 
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Vanzelfsprekend was Vrumona zeer ingenomen met het feit dat de heren Winters vanaf februari 
1964 in Zuid-Nederland Pepsi-Cola begonnen te distribueren. Zo lang die Pepsi-Cola afkomstig 
was uit de Vrumona-fabriek in Bunnik was alles in orde. In de ogen van Winters preludeerde dit 
arrangement echter op de botteling van Pepsi-Cola in Maarheeze. Pas in de loop van 1967 werd 
hen duidelijk dat Vrumona niets voelde voor het delen van haar Pepsi-Cola licentie. Toch bleef 
Winters, bij gebrek aan een ander colamerk, nog tot juli 1970 Pepsi-Cola verkopen. Sommige 
horeca-afnemers wensten nu eenmaal al hun frisdranken te betrekken van dezelfde leverancier. 
Kon je geen coladrank leveren dan riskeerde je dat deze afnemers hun heil elders zouden gaan 
zoeken. In die zin was Pepsi-Cola voor Winters een service-artikel, hetgeen ook blijkt uit de ver-
koopstatistieken. Tussen februari 1964 en juli 1970 werd door Handelmaatschappij Winters 
slechts 774.554 liter Pepsi-Cola aangekocht en gedistribueerd, een volume dat volstrekt in het 
niet valt bij de volumes Seven-Up en Sunkist die in deze periode werden verhandeld. Ook alle 
andere Vrumona-produkten die door Handelmaatschappij Winters tussen 1964 en 1970 werden 
gedistribueerd (Si-Si, Royal Club Tonic, Royal Club Ginger Ale en Royal Club Sodawater, B3-
vruchtensappen en de chocolademelk Fosco) waren niet meer dan service-artikelen. 

 
 



 

 

93 

Howdy Cola 
 
Toen in de loop van 1967 duidelijk werd dat Vrumona er niets voor voelde haar Pepsi-Cola 
licentie te delen met Winters, begonnen Jan en Rob Winters zich te oriënteren op sterke colamer-
ken waarvan wél een bottellicentie kon worden verkregen. De eerste serieuze kandidaat werd nog 
datzelfde jaar aan-gedragen door S.W.A. (Stef) de Haer, directeur van Seven-Up Nederland N.V. 
De Haer liet weten dat The Seven-Up Company in de Verenigde Staten een eigen coladrank had 
gelanceerd onder de naam Howdy Cola. De merknaam Howdy (een informele verbastering van 
How do you do, oftewel hallo) was niet zomaar uit de lucht komen vallen. Oorspronkelijk had 
The Seven-Up Company namelijk geen Seven-Up Company maar Howdy Company geheten. 
Howdy was een paraplumerk waaronder Amerikaanse Seven-Up bottelaars al jarenlang diverse 
smaken frisdranken produceerden.9 Jan en Rob Winters hadden reeds in 1957 voor Nederland 
beslag gelegd op de merknaam Howdy, door dit ten name van hun limonadefabriek te laten 
registreren. Welke bedoeling zij daarmee hadden is niet duidelijk. Waarschijnlijk wilden Jan en 
Rob Winters simpelweg vooraan staan als The Seven-Up Company ook in Nederland iets met dit 
merk zou gaan ondernemen. The Seven-Up Company had Winters daarop gemaand het merk 
Howdy over te schrijven op haar naam. Deze aanmaning ging evenwel vergezeld van het aanbod 
Howdy Orange als licentiemerk te gebruiken in plaats van het eigen sinasmerk Jo-Jo.10 Dit 
aanbod werd door Jan en Rob Winters beleefd afgeslagen: de deal met Sunkist was op dat 
moment al in de maak! Wat blijft hangen is de vraag of de gebroeders Winters zich enkele jaren 
later door deze geschiedenis lieten inspireren toen ze kozen voor hun confronterende 
onderhandelingstactiek met PepsiCo.  
 
Hoewel de gebroeders Winters in 1962 geen interesse hadden getoond in Howdy Orange, waren 
ze ogenblikkelijk enthousiast toen Stef de Haer hen in 1967 Howdy Cola aanbood. Behalve aan 
Winters werd Howdy Cola door De Haer ook aangeboden aan Scheperboer. De Seven-Up 
bottelaar voor Oost-Nederland moest het namelijk net als Winters zonder een sterk colamerk stel-
len. De opzet van De Haer was dat Winters en Scheperboer elk voor hun eigen Seven-Up rayon 
Howdy Cola zouden gaan vervaardigen. Voor de rest van Nederland (het Seven-Up rayon van 
Vrumona) leek Winters de aan-gewezen producent. De distributie in de rest van Nederland zou 
dan aan het bedrijf B.I.K. van Jan Winters kunnen worden toevertrouwd.11 De consumentenprijs 
van Howdy Cola diende gelijk zijn aan die van Coca-Cola. Net als Coca-Cola zou Howdy Cola 
leverbaar zijn in drie verschillende inhoudsmaten: een standaardfles van 20 cl (32 cent), een 
kingsize fles van 30 cl (48 cent) en een gezinsfles van 75 cl (60 cent).12 Het aanvankelijke 
enthousiasme van de gebroeders Winters werd getemperd toen De Haer kort daarop liet weten 
dat de coladrank bij nader inzien onmogelijk kon worden geïntroduceerd onder de naam Howdy 
Cola. De merknaam Howdy was weliswaar onverminderd beschikbaar maar het woord cola was 
voorlopig taboe.13 De reden hiervan was gelegen in een bizar juridisch steekspel waarin The 

                                                 
9) Bedenker van de merknaam Howdy was Charles L. Grigg (1868-1940), de man die ook de merknaam Seven-Up had bedacht.  
10) Brief van dhr. H.E. Ridgway (The Seven-Up Company) aan dhr. J.R.J. Winters (Seven-Up Bottling Company Het Zuiden N.V.), 
St. Louis, 12 februari 1958. De merknaam Howdy was door Winters reeds op 5 november 1957 in het Nederlandse merkenregister 
ingeschreven maar werd pas op 20 augustus 1962 overgedragen aan The Seven-Up Company (Merkenblad 51 (1962) 8 (augustus) 
p.357).  
11) B.I.K. staat voor Bronwater Import Kantoor Eindhoven N.V. Dit bedrijf was op 8 juli 1959 door Jan Winters opgericht en hield 
zich voornamelijk bezig met de import van buitenlandse mineraalwaters. Zie ook bijlage 1 (Winters in water). 
12) Verslag van een bespreking tussen de heren S.W.A. de Haer en K. Slooves (Seven-Up Nederland N.V.) en de heren J.R.J. 
Winters, R.P.J. Winters, F.A.C. van Engelen en H.L.M. Vullinghs (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters), Maarheeze, 4 januari 
1968 
13) Verslag van een bespreking tussen dhr. S.W.A. de Haer (Seven-Up Nederland N.V.) en de heren J.R.J. Winters, R.P.J. Winters, 
F.A.C. van Engelen en H.L.M. Vullinghs (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters), Maarheeze, 13 augustus 1968; brief van dhr. 
J.R.J. Winters aan dhr. L.R. Scott (Seven-Up Export Corporation), Maarheeze, 14 augustus 1968  
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Seven-Up Company sinds 1966 verwikkeld was met N.V. Hero Conserven Breda. Laatstge-
noemd bedrijf had in januari 1966 een eigen coladrank en een eigen lemon-limedrank geïntro-
duceerd: Derby Cola Drink en Derby Up Drink. Daarop was Hero door The Seven-Up Company 
voor de rechtbank gedagvaard wegens merkenrechtelijke inbreuk. De merknaam Derby Up Drink 
zou namelijk in hoofdzaak overeenstemmen met Seven-Up waardoor het onderscheidend vermo-
gen van de merknaam Seven-Up werd aangetast. Hangende de uitkomst van het proces achtte 
The Seven-Up Company het niet verstandig in Nederland een frisdrank te introduceren met de 
merknaam Howdy Cola, aangezien dan door Hero's advocaat kon worden betoogd dat deze merk-
naam minstens evenzeer overeenstemde met Derby Cola Drink, als de merknaam Derby Up 
Drink overeenstemde met Seven-Up. 
 
Nadat de rechtbank te Breda op 15 oktober 1968 had geoordeeld dat er tussen de merken Seven-
Up en Derby Up Drink géén overeenstemming in hoofdzaak bestond (een vonnis waartegen The 
Seven-Up Company in hoger beroep ging), liet De Haer eind 1968 weten dat Winters nu wel de 
merknaam Howdy Cola kon gaan gebruiken.14 Enkele maanden later kwam hij echter weer op dit 
standpunt terug: ook hangende het hoger beroep15 was de merknaam Howdy Cola taboe.16 
Hoewel Winters in 1969 door Seven-Up Nederland een Howdy-concessie kreeg aangeboden 
voor geheel Nederland, en er aanwijzingen zijn dat men in 1970 in Maarheeze ook daadwerkelijk 
enkele monsters van Howdy (Cola) heeft getest, was de belangstelling voor deze coladrank van 
de zijde van Winters inmiddels meer beleefd dan enthousiast.17 Nog afgezien van de geam-
puteerde merknaam die in Nederland moest worden gevoerd, was gebleken dat Howdy zelfs met 
het achtervoegsel Cola in de Verenigde Staten niet bepaald een succesproduct was geworden. 
Wat Winters nodig had was een gezond en sterk colamerk, géén zieltogend colamerk dat niet 
eens als cola mocht worden aangeprezen. Hoewel Winters nimmer een Howdy-licentie heeft 
bezeten, werden er in Maarheeze tussen september 1969 en september 1971 diverse partijen 
frisdrank onder het paraplumerk Howdy geproduceerd. Deze partijen (eenmalige flesjes van 33 
cl in de smaken Orange, Tom Collins, Quinine, Ginger Ale en Club Soda) waren echter in 
hoofdzaak bestemd voor het Amerikaanse leger in West-Duitsland.18 
 
Dr Pepper 
 
In 1970 informeerden Rob Winters en Henk van den Beuken bij de Dr Pepper Company (Dallas) 
naar de mogelijkheid van een licentie-overeenkomst. Laatstgenoemd bedrijf produceerde een 
cafeïnehoudende frisdrank met een amandelachtig aroma onder de merknaam Dr Pepper. 
Gewoontegetrouw had Winters reeds bij het Bureau voor de Industriële Eigendom geïnformeerd 
of Dr Pepper als merknaam in Nederland stond geregistreerd (1969). Dat bleek het geval, zodat 
een eventuele samenwerking alleen via een nette dialoog en zonder gebruik van pressiemiddelen 
tot stand kon komen. Hoewel Dr Pepper strict genomen geen coladrank was, deed het product 
daar op het eerste gezicht wel sterk aan denken. In de Verenigde Staten werd Dr Pepper (waar-

                                                 
14) Brief van dhr. L.R. Scott (Seven-Up Export Corporation) aan dhr. J.R.J. Winters (Seven-Up Bottling Company Het Zuiden N.V.), 
New York, 27 september 1968; brief van dhr. S.W.A. de Haer (Seven-Up Nederland N.V.) aan de heren J.R.J. Winters en R.P.J. 
Winters (Seven-Up Bottling Company Het Zuiden N.V.), Bussum, 30 december 1968 
15) Het hoger beroep werd op 24 juni 1971 verrassend door The Seven-Up Company gewonnen. Bijblad bij de industriële eigendom 
40 (1972) 9 (15 september) p.192-209 [BIE 1972, 66]; M.S. van 
Oosten en C. Bronkhorst (red.), Nederlandse jurisprudentie 1972, Zwolle, Tjeenk Willink, 1972, p.1297-1313 [NJ 1972, 450]; 
Rechtspraak van de week 34 (1972) 18 (17 juni) p.153-163 [RvdW 1972, 32]   
16) Verslagen van besprekingen tussen dhr. S.W.A. de Haer (Seven-Up Nederland N.V.) en de heren J.R.J. Winters, R.P.J. Winters, 
F.A.C. van Engelen en H.L.M. Vullinghs (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters), Maarheeze, 10 maart en 12 september 1969 
17) Brief van dhr. S.W.A. de Haer (Seven-Up Nederland N.V.) aan de heren J.R.J. Winters en R.P.J. Winters (Seven-Up Bottling 
Company Het Zuiden N.V.), Bussum, 26 maart 1971 
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van de receptuur uit 1885 stamde) in licentie gebotteld door bijna 500 bottelaars en ontbrak de 
frisdrank in vrijwel geen enkele supermarkt. Buiten de Verenigde Staten was Dr Pepper Compa-
ny alleen in Canada actief maar plannen waren in de maak om binnen 2 à 3 jaar ook de sprong 
naar Europa en Japan te gaan maken.  
 
Eind augustus 1970 werden Winters en Van den Beuken in Dallas ontvangen door Hal Stockstill 
en Robert L. Stone, franchise-manager en vice-president van Dr Pepper Company. De kennisma-
king verliep in een hartelijke sfeer maar duidelijk werd wel dat men in Dallas veel minder hard 
van stapel wenstte te lopen als in Maarheeze.19 Hoewel Stockstill uitdrukkelijk te kennen gaf 
liever nog twee jaar te wachten met de introductie van Dr Pepper in Nederland, nodigde hij 
Winters niettemin uit met een voorstel te komen.20 Daarbij speelde vooral mee dat volgens de 
nieuwe Benelux Merkenwet, die op 1 januari 1971 van kracht zou worden, een merk als Dr 
Pepper, dat wél in het merkenregister stond ingeschreven maar nog nooit in Nederland was 
gebruikt, in wezen vogelvrij werd verklaard. Met andere woorden, als Dr Pepper Company haar 
product niet vóór 1 januari 1971 daadwerkelijk op de Nederlandse markt zou introduceren, 
zouden anderen het merk straffeloos mogen gaan gebruiken. De wetgever ging er dan namelijk 
van uit van doen te hebben met een zogenaamd "depot te kwader trouw": een spookmerk dat 
alleen maar was gedeponeerd om anderen de voet dwars te zetten. Niet zonder succes brachten 
Rob Winters en Henk van den Beuken deze omstandigheid nadrukkelijk naar voren tijdens hun 
bezoek aan Dallas. 
 
In het voorstel dat Rob Winters op 18 september 1970 verzond aan Dr Pepper Company stuurde 
hij aan op een spoedige introductie van deze frisdrank in Nederland. Als verpakkingsrange 
werden blikjes van 33 cl, hervulbare glazen flessen van 20 cl en 1 liter en eenmalige glazen 
flessen van 20 cl gesuggereerd. Aan een gedetailleerde omzetvoorspelling wilde Winters zich 
liever niet wagen maar 1.5 miljoen kratten in de eerste vijf jaar moest mogelijk zijn. Ter vergelij-
king werd gewezen op het feit dat in Nederland van Seven-Up in de eerste vijf jaar na introductie 
slechts 902.000 kratten waren verkocht en dat pas na 11 à 12 jaar een echte doorbraak was 
geforceerd. Na calculaties kwam Winters uit op een verkoopprijs die even boven die van Coca-
Cola en Pepsi-Cola lag. Teneinde duidelijk te maken dat hem er veel aan was gelegen Dr Pepper 
te gaan voeren als volwaardig merkartikel, liet Winters weten dat voor de eerste twee à drie jaar 
een jaarlijks reclamebudget van ƒ 350.000 zou worden gereserveerd.21 Hoewel Stockstill Win-
ters' voorstel zeer verleidelijk vond, hield hij de boot toch af met het argument dat Dr Pepper 
Company nog niet klaar was voor overzeese expansie. Ook Dr Pepper Company's hoogste baas, 
chief executive officer W.W. "Foots" Clements, liet een vergelijkbaar geluid horen: "We have so 
much to do yet in the United States and so much to learn about marketing Dr Pepper interna-
tionally, that we do not feel it would be fair to you [...] to enter the market at this time."22 
Winters drong nog eenmaal aan, ditmaal met de suggestie Nederland te beschouwen als een 
overzeese testmarkt. Winters bood aan de begeleidende reclamecampagne geheel voor haar 
rekening te nemen. De markttest bood Winters de kans om haar goede bedoelingen en inzet te 
bewijzen terwijl Dr Pepper Company op deze wijze haar merkenrechtelijke positie in de Benelux 

                                                                                                                                               
18) Omzetboek 1969-1973 
19) Notitie naar aanleiding van een bespreking tussen de heren H. Stockstill, R.L. Stone, P. Stryder, R.P.J. Winters en drs. H.H.M. 
van den Beuken, Maarheeze, 28 augustus 1970 
20) Brief van dhr. H. Stockstill (Dr Pepper Company) aan dhr. R.P.J. Winters (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters), Dallas, 5 
september 1970 
21) Brief van dhr. R.P.J. Winters (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters) aan dhr. H. Stockstill (Dr Pepper Company), Maarheeze, 
18 september 1970 
22) Brief van dhr. H. Stockstill (Dr Pepper Company) aan dhr. R.P.J. Winters (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters), Dallas, 21 
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kon veilig stellen. Dr Pepper Company bleef echter onverbiddelijk bij haar ingenomen standpunt 
maar beloofde contact te zullen opnemen zodra introductie in Nederland serieus werd overwo-
gen.23 
 
Die belofte werd niet snel vergeten. Nog zes jaar lang informeerde Winters op gezette tijden naar 
de plannen van Dr Pepper Company inzake Nederland. In 1972 liet Clements doorschemeren dat 
in 1973 waarschijnlijk de sprong naar de internationale markt zou worden gemaakt. Het was dan 
ook een teleurstelling toen bleek dat niet Nederland maar Japan de eerste overzeese markt was 
waarop Dr Pepper (in december 1973) werd geïntroduceerd.24 Niettemin liet Dr Pepper Company 
doorschemeren dat ook de komst naar Europa aanstaande was. In november 1973 maakte Joe K. 
Hughes, executive vice president van Dr Pepper Company, een oriëntatiereis door Europa, 
waarbij ook Nederland werd bezocht.25 Dr Peppers aandacht voor de Europese markt - de 
Nederlandse in het bijzonder - bleef niet onopgemerkt. In 1974 lanceerde The Coca-Cola Export 
Corporation een frisdrank op de Nederlandse markt die qua receptuur en naam verdacht veel op 
Dr Pepper leek: Mr. PiBB. Laatstgenoemde frisdrank werd naar het zich laat aanzien vooral op 
de markt gebracht om bij de consument verwarring te zaaien. Daarnaast wilde Coca-Cola 
mogelijk voorkomen dat Dr Pepper Company een Nederlandse Coca-Cola bottelaar bereid zou 
vinden om tevens Dr Pepper te gaan produceren. Per slot van rekening was Coca-Cola in de 
Verenigde Staten en Japan hetzelfde overkomen.26 Hoe dan ook, Mr. PiBB was in Nederland 
geen succes en werd al binnen een jaar door Coca-Cola uit de markt genomen toen bleek dat Dr 
Pepper voorlopig nog op zich liet wachten.27  
 
Winters bleef nog enkele jaren vergeefs aandringen terwijl Dr Pepper Company hardnekkig de 
boot bleef afhouden. Stef de Haer, die begin 1975 (drie jaar na zijn vertrek bij Seven-Up Neder-
land) belangstelling toonde voor een aanstelling als Europees verkoopmanager van Dr Pepper 
Company, liet na een oriënterend gesprek met Joe Hughes in een briefje aan de gebroeders Win-
ters doorschemeren dat het bedrijf uit Dallas toch enigszins was aangeslagen door het agressieve 
optreden van Coca-Cola. Overigens was De Haer niet bepaald enthousiast over de wijze waarop 
Dr Pepper Company haar product aan de man wilde gaan brengen: "Ze zoeken [...] een man die 
op een schoen en een slof [het] merk in Europa moet helpen introduceren."28 Joe Hughes bracht 
in mei 1975 nog een tweede bezoek aan Nederland en zijn collega C.W. Reeves, belast met Dr 
Peppers international affairs, kwam langs in februari 1976. De eerstvolgende potentiële intro-
ductiedatum waarop zij zich lieten vastpinnen was 1977.29 Maar ook dat jaar verstreek zonder dat 

                                                                                                                                               
oktober 1970; brief van dhr. W.W. Clements (Dr PepperCompany) aan dhr. R.P.J. Winters, Dallas, 29 oktober 1970 
23) Brieven van dhr. R.P.J. Winters en drs. H.H.M. van den Beuken (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters) aan dhr. W.W. 
Clements (Dr Pepper Company), Maarheeze, 9 november 1970 en brief van dhr. W.W. Clements aan dhr. R.P.J. Winters, Dallas, 14 
december 1970 
24) Brief van dhr. W.W. Clements (Dr Pepper Company) aan dhr. R.P.J. Winters (N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters), Dallas, 30 
oktober 1972 en brief van dhr. R.P.J. Winters aan dhr. W.W. Clements, Maarheeze, 24 juli 1973; Dr Pepper annual report for 1973, 
Dallas, Dr Pepper Company, 1974 p.8-9 
25) Brief van dhr. J.K. Hughes (Dr Pepper Company) aan dhr. R.P.J. Winters (Koninklijke Frisdranken Industrie Winters B.V.), 
Dallas, 6 december 1973 en brief van dhr. R.P.J. Winters aan dhr. J.K. Hughes, Maarheeze, 13 februari 1974  
26) De U.S. Food and Drugs Administration had in 1966 vastgesteld dat Dr Pepper geen coladrank was, waarop diverse Coca-Cola 
bottelaars het product naast Coca-Cola waren gaan bottelen. Om een exclusieve greep op haar bottelaars te houden, creëerde The 
Coca-Cola Company daarom in 1972 Mr. PiBB, en bood haar bottelaars deze Dr Pepper-imitatie aan. In Japan had Dr Pepper Compa-
ny een joint venture gesloten met de Tokyo Coca-Cola Bottling Company Ltd., resulterend in Dr Pepper Japan Ltd. Zodra de 
geruchten over de aanstaande introductie van Mr. PiBB ter ore van Winters kwamen, werd dit aan Dallas doorgeseind [telexbericht 
van drs. H.H.M. van den Beuken (Koninklijke Frisdranken Industrie Winters B.V.) aan dhr. J.K. Hughes (Dr Pepper Company), 
Maarheeze, 14 maart 1974]. 
27) Peter Zwaal, Frisdranken in Nederland : een twintigste eeuwse produktgeschiedenis, Rotterdam, Stichting BBM, 1993, p.302 
28) Brief van dhr. S.W.A. de Haer aan dhr. F.A.C. van Engelen (Koninklijk Frisdranken Industrie Winters B.V.), St. Laurent du Var, 
18 februari 1975 [poststempel] 
29) Brieven van dhr. J.K. Hughes (Dr Pepper Company) aan dhr. R.P.J. Winters (Koninklijke Frisdranken Industrie Winters B.V.), 
Dallas, 3 april en 20 mei 1975; brief van dhr. C.W. Reeves (Dr Pepper Company) aan dhr. R.P.J. Winters, Dallas, 25 februari 1976 
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Winters en Dr Pepper Company tot concrete afspraken bleken te kunnen komen. Uiteindelijk zou 
niet Winters maar Bavaria B.V. (Lieshout) de Nederlandse bottelaar van Dr Pepper worden. 
Maar toen was het al 1981 en lagen de zaken heel anders als in 1970.30  
 
Canada Dry 
 
In afwachting van een besluit van Dr Pepper Company, had Winters reeds in 1971 een buiten-
landse coladrank aan haar assortiment toegevoegd: Jamaica Cola. Van deze coladrank, die werd 
gebracht onder het paraplumerk Canada Dry, werden door Winters geen al te hoge verwachting-
en gekoesterd. De reden dat Jamaica Cola in productie werd genomen, was simpelweg dat 
Winters het zich niet langer kon permitteren om helemaal geen coladrank te verkopen. In maart 
1970 hadden Winters en Vrumona namelijk hun Sunkist-samenwerking beëindigd. Gegeven de 
ontvlechting van beide bedrijven achtte Winters het vanaf dat moment niet langer gewenst Pepsi-
Cola van Vrumona te betrekken. Productietechnisch stond Winters niets in de weg om zelf een 
coladrank te vervaardigen onder één van haar eigen B-merken. Dat gebeurde bijvoorbeeld onder 
het paraplumerk JoJo. Probleem was echter dat JoJo Cola niet in staat werd geacht een merkuit-
straling te verwerven die ook maar enigszins opwoog tegen de A-merken Seven-Up en Sunkist. 
Andersgezegd: de trias Seven-Up, Sunkist Orange en JoJo Cola vormde een onevenwichtig 
kernassortiment, hetgeen met name in de horecasector zou kunnen leiden tot klantenverlies. Als 
één ding in de loop van de jaren zestig duidelijk was geworden, dan was het wel dat horeca-
ondernemers een voorkeur hadden voor producenten die een compleet pakket A-merken konden 
leveren.  
 
Ook voor de in 1971 in gebruik te nemen blikverkoopautomaten was een coladrank nodig 
waarvan de kwaliteitsuitstraling niet al te schraal afstak bij Seven-Up en Sunkist. De eerste auto-
maten waren namelijk ontworpen voor de verkoop van vier verschillende smaken. In de regel 
werden deze automaten gevuld met een cola-, een lemon/lime-, een sinas- en een tonicdrank. Aan 
Seven-Up en Sunkist Orange dienden derhalve nog een gerenommeerd colamerk en een 
gerenommeerd tonicmerk te worden toegevoegd. De licentie-overeenkomst die op 19 maart 1971 
met de Canada Dry Corporation (New York) werd gesloten, verzekerde Winters van een pres-
tigieus, reeds uit 1907 daterend paraplumerk, dat evenwel in Nederland nog volslagen onbekend 
was.31 Onder het paraplumerk Canada Dry konden niet alleen een cola- en een tonicdrank maar 
ook tal van andere smaken worden gebracht. In de Verenigde Staten omvatte de productlijn 
Canada Dry vrijwel alle courante en minder courante smaken van het brede smakenpalet. Het 
rayon waarvoor Winters de licentie verwierf omvatte geheel Nederland. Daarbij dient echter 
aangetekend te worden dat Winters op dat moment de enige Canada Dry licentiehouder in West-
Europa was met een een bliklijn, zodat ook grote exportmogelijkheden werden voorzien. Winters 
nam de verplichting op zich jaarlijks minstens 5% van de in het eigen rayon behaalde omzet 
Canada Dry te besteden aan reclame voor dit merk. Opvallend was dat het Winters krachtens de 
licentie-overeenkomst niet verboden werd soortgelijke frisdranken te vervaardigen onder private 
label.32  
 
In het jaar dat Winters Canada Dry lanceerde werd meteen fors uitgepakt: naast Jamaica Cola en 

                                                 
30) Bavaria zou tot 31 december 1995 de Nederlandse bottelaar van Dr Pepper blijven. Toen de bottellicentie onverwachts werd 
ingetrokken en naar Vrumona verhuisde, lanceerde Bavaria een eigen frisdrank met een zelfde smaak als Dr Pepper onder de 
merknaam Dr Foots (Financieel Dagblad, 28 maart 1996 en Algemeen Dagblad, 6 april 1996). 
31) This is Canada Dry, New York, Canada Dry Corporation, [1970], p.2-5  
32) Licentie-overeenkomst tussen Canada Dry Corporation (E.S. Wilkins) en N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters (J.R.J. Winters, 
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Tonic werden tevens de smaken Ginger Ale en Club Soda gebracht. De verpakkingsrange 
bestond uit drie inhoudsmaten: een horecaflesje van 18 cl, een blikje van 34 cl en een literfles. In 
laatstgenoemde verpakking werden aanvankelijk alleen de smaken Jamaica Cola en Tonic 
gebotteld.33 De prijzen van alle Canada Dry-producten bewogen zich op A-merkniveau: Jamaica 
Cola was in de winkel, in het café en in de sportkantine even duur als Coca-Cola en Pepsi-Cola, 
de literfles Canada Dry Tonic was slechts een dubbeltje goedkoper dan Royal Club Tonic 
(Vrumona) en London Tonic (Raak), Canada Dry Club Soda was weer net een fractie duurder 
dan andere A-merken, etc. Zoals viel te verwachten bleek Jamaica Cola in 1971 de best verko-
pende smaak van de productlijn Canada Dry, op de voet gevolgd door Tonic. De omzetvolumes 
die Winters echter met Jamaica Cola realiseerde maakten op de concurrentie geen enkele indruk. 
In de zes jaar dat Winters Jamaica Cola voor de Nederlandse markt produceerde, werd in totaal 
nog geen 3.1 miljoen liter verkocht. Veelzeggend was dat 61.1% van dit volume werd verkocht 
in blik. De literfles was slechts goed voor 30.8% terwijl de resterende 8.1% gebotteld werd in 
horecaflesjes.34 In geen enig jaar bereikte Jamaica Cola in het marktsegment van de coladranken 
een marktaandeel dat uitsteeg boven de één procent. Al ruim voordat de productie van Jamaica 
Cola in 1977 werd gestaakt (omdat Winters een licentie had verworven voor een ander colamerk 
- waarover zo dadelijk meer) was Ginger Ale uitgegroeid tot de onbetwiste vlaggendrager van de 
Canada Dry-productlijn. Anders dan met Jamaica Cola wist Winters met Ginger Ale ook een 
aardig debiet in literflessen op te bouwen. In 1976, drie jaar na introductie, werden meer dan 2.2 
miljoen literflessen Ginger Ale verkocht. Daarmee was de literfles Canada Dry Ginger Ale, op 
ruime afstand na de literfles Seven-Up (bijna 37.3 miljoen exemplaren), het best verkopende 
Winters-product in de Nederlandse supermarkten. Op de derde plaats in dit rijtje, met nog geen 
1.3 miljoen verkochte exemplaren, volgde de literfles Sunkist Sinas.  

                                                                                                                                               
R.P.J. Winters), New York/Maarheeze, 19 maart 1971 
33) Canada Dry on the move 2 (1971) 3 (August/September) p.6-7 
34) Omzetboeken 1969-1973 en 1973-1977 
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Sportsponsoring 
 
Het gaat beslist te ver om het succes van Canada Dry Ginger Ale toe te schrijven aan de prof-
wielrenploeg Canada Dry/Gazelle, die in 1972 werd geformeerd en waarvan Winters één van de 
hoofdsponsors was. De plannen om via de sponsoring van een wielerploeg de merknaam Canada 
Dry bekendheid te geven, waren reeds in de zomer van 1971 opgevat. Door tal van haken en 
ogen werd de gloednieuwe wielerploeg pas op 8 december 1972 aan de pers gepresenteerd. De 
belangrijkste reden dat de wielerploeg pas na veel vijven en zessen tot stand kwam was gelegen 
in het feit dat het reclamebudget van Canada Dry ontoereikend was om de kosten van de wieler-
ploeg (begroot op ƒ 100.000) geheel te kunnen dragen en er dus een co-sponsor nodig was.35 
Kopman was niet de aanvankelijk beoogde Tour de France-winnaar van 1968 Jan Janssen (hij 
was inmiddels met wielrennen gestopt) maar de 26-jarige Rini Wagtmans, terwijl de rest van de 
17-mans formatie voornamelijk bestond uit voormalige Limburgse amateurs. Ploegleider was de 
flamboyante Ton Vissers, een voormalig technisch directeur van co-sponsor N.V. Gazelle 
Rijwielfabriek (Dieren).36 Bij de presentatie van de ploeg liet Henk van den Beuken geen twijfel 
over Winters' motieven bestaan: "Wij zien de professionele wielersport als een machtig middel 
om voor onze in Nederland nog wat onbekende producten reclame te maken. Let wel, we doen 
het dus niet uit liefde voor de sport." Overigens is het in dit verband wel aardig te vermelden dat 
Winters al vanaf 1968 sponsor was van de internationale profwielerronde van Maarheeze, een 
evenement dat ondanks de ronkende naam niet veel meer was dan een kermiskoers voor Neder-
landse coureurs en een enkele verdwaalde buitenlander die streden om een luttel geldbedrag en 
de Grote Seven-Up bokaal. Meer dan wat regionale publiciteit leverde dit evenement niet op, 
zodat enige liefde voor de wielersport Winters wellicht toch niet geheel kon worden ontzegd.  
 
In het ene jaar dat de Canada Dry/Gazelle-formatie bestond werd zij helaas door een zeldzame 
hoeveelheid pech achtervolgt. Kopman Rini Wagtmans kreeg in februari 1973 in de Ronde van 
Andalusië hartklachten, waarna hij op doktersadvies zijn fiets voorgoed aan de wilgen moest 
hangen. In de voorjaarsklassiekers presteerde de ploeg onopvallend. Voor de Tour de France 
werd versterking gezocht in de vorm van twee Portugese klimmers, Herculano Oliveira en José 
Martins. Voor de overige coureurs van de ploeg werd de Tour een ware martelgang. Na de 
negende etappe had Canada Dry/Gazelle nog maar vier man in de wedstrijd waaronder beide 
Portugezen. In de vaderlandse pers werd met de ondermaatse prestaties van de Canada 
Dry/Gazelle-ploeg de vloer aangeveegd: figuranten die volkomen ten onrechte in het grootste 
wielerspektakel ter wereld verzeild waren geraakt, zo luidde het oordeel van de mildst gestemde 
commentatoren. De vier overblijvers hielden het niettemin tot de laatste etappe vol. Henk van 
den Beuken zat die laatste etappe in de ploegleiderswagen van Ton Vissers, waarin ook cabare-
tier Toon Hermans meereed. Van laatstgenoemde was de suggestie afkomstig om nóg een 
coureur te laten afstappen, zodat de ploeg kon worden omgedoopt tot Canada Drie.  
 
Hoewel wielersuccessen derhalve achterwege bleven, leverden de commotie rond Wagtmans en 
het slechte presteren in de Tour (die dat jaar overigens werd gewonnen door Luis Ocaña) Canada 
Dry een hoop publiciteit op. De merknaambekendheid steeg aanzienlijk en daar was het uiteinde-
lijk allemaal om te doen geweest. Een reclamecampagne van ƒ 50.000 (het bedrag dat Winters in 
de wielerploeg stak) had ongetwijfeld nooit dezelfde merknaambekendheid (55%) kunnen 

                                                 
35) H.H.M. van den Beuken, Entwicklung Canada Dry in Holland. In: Canada Dry Konzessionärstagung vom 11.-15. April 1972, 
Helsinki, Finland, [s.l.], Canada Dry G.m.b.H., 1972, S.9-14 
36) Vóór Winters traden de Willem II Sigarenfabrieken B.V. (Valkenswaard) op als hoofdsponsor en luisterde de wielerploeg naar de 
naam Willem II/Gazelle (Ariadne 26 (1971) 45 (11 november) p.1475-1477). 
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genereren.37 Ook de distributiespreiding nam toe, waardoor in 1973 voor het eerst een omzet-
volume van meer dan 1 miljoen liter Canada Dry werd behaald. Daarna ontwikkelde Canada Dry 
zich grotendeels op eigen kracht verder. Dat Ginger Ale als het meest succesvolle product uit 
deze productlijn kwam bovendrijven was waarschijnlijk deels te danken aan de gebrekkige 
concurrentie. Naast Winters was Vrumona namelijk de enige andere Nederlandse frisdrankenpro-
ducent die met ginger ale aan de weg timmerde. In de supermarkt had Canada Dry Ginger Ale 
echter praktisch het rijk alleen omdat Royal Club Ginger Ale door Vrumona niet in literflessen 
werd gebotteld. Vanaf 1980 liepen de verkopen van Canada Dry Ginger Ale snel terug door de 
komst van literflessen Royal Club Ginger Ale (Vrumona) en Schweppes American Ginger Ale 
(in licentie geproduceerd door Bottelo B.V. te Schiedam). In een poging het afkalvend marktaan-
deel te keren sloot Winters in december 1980 een tweejarig contract met tennisspeler Björn Borg. 
In een aantal televisiecommercials en dagbladadvertenties verbond Borg zijn naam aan Canada 
Dry, terwijl tal van promotie-artikelen werden ontwikkeld die deze twee-eenheid onderstreepten. 
Het effect was dat de merknaambekendheid van Canada Dry wederom aanzienlijk steeg, evenwel 
zonder dat dit zich vertaalde in een hogere omzet. Vooral in de kleinere regionale 
supermarktketens moest de literfles Canada Dry Ginger Ale jaar op jaar terrein prijsgeven. In de 
landelijke supermarktketens wist Canada Dry beter stand te houden. Deze situatie bracht het 
gevaar met zich mee dat het verlies van slechts één afnemer dramatische gevolgen kon hebben. 
Ter illustratie: bijna 40% van het omzetvolume Canada Dry Ginger Ale werd in 1988 afgezet via 
de supermarkten van Albert Heijn. Vandaar dat Winters er veel aan gelegen was het verkoopvo-
lume in Albert Heijn en andere landelijke supermarktketens op peil te houden. In 1985 en 1988 
werden bijvoorbeeld cash-refund acties gehouden (bij aankoop van vijf literflessen Canada Dry 
kreeg de consument vijf gulden terug). Hoewel in de jaren tachtig vruchtenlimonades als Cassis 
en Bitter Lemon een steeds groter aandeel van het Canada Dry verkoopvolume voor hun 
rekening namen, wisten deze smaken Ginger Ale niet van de eerste plaats te verdringen. Nieuwe 
verpakkingen als de eenmalige 25 cl plastishield fles (1983-1988) en de 50 cl plastishield fles 
(1985-1987) bleken op de Nederlandse markt een mislukking en slaagden er evenmin in de 
Canada Dry-productlijn te revitaliseren. In 1989 werd de licentie-overeenkomst tussen Canada 
Dry Corporation (sinds 1986 in handen van Cadbury Schweppes) en Winters beëindigd.38  
 
Royal Crown Cola 
 
In 1976 deed zich een uitgelezen kans voor het gerenommeerde Amerikaanse colamerk Royal 
Crown Cola toe te voegen aan Winters' merkenportefeuille. Royal Crown Cola (een merk 
waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1935) was al sinds 1963 in ons land verkrijgbaar en kon 
derhalve bij de Nederlandse consument en tussenhandel rekenen op een wat ruimere naamsbe-
kendheid dan Canada Dry Jamaica Cola. Bovendien was het een merk dat - in tegenstelling tot 
Canada Dry - bij de consument louter associaties opriep met cola en niet primair (vanwege het 
woordje Dry) geassocieerd werd met de zogenaamde mixers en bitters. De oorspronkelijke 
Nederlandse bottelaar van Royal Crown Cola was N.V. Sparks Limonadefabrieken, een doch-
teronderneming van N.V. Bierbrouwerij De Drie Hoefijzers (Breda). Door tal van fusies en 
overnames in de brouwerij- en frisdrankenbranche hield Sparks in 1975 op te bestaan en werd 
het onderdeel van het bedrijf Frisdranken Industrie Nederland B.V. (Dongen). Aangezien 
laatstgenoemd bedrijf tevens beschikte over bottellicenties van Coca-Cola voor de drie meest 

                                                 
37) A.J. Follon, Rapport omtrent de jaarstukken 1972 B.V. Handelmaatschappij Winters, Eindhoven, Accountanskantoor Govers, 2 
oktober 1973 
38) Brief van dhr. A.R. Ward (Canada Dry Corporation Ltd.) aan drs. H.H.M. van den Beuken (Frisdranken Industrie Winters B.V.), 
Athy, Ierland, 25 augustus 1989 
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zuidelijke en de vier meest noordelijke provincies van Nederland, werd de productie van Royal 
Crown Cola beëindigd.39 Winters, dat reeds vanaf 1974 bescheiden hoeveelheden Royal Crown 
Cola in blik had geproduceerd voor de Belgische markt40, had weinig moeite de Amerikaanse 
licentiegever ervan te overtuigen dat zij de aangewezen bottelaar was voor Nederland. Royal 
Crown Cola Company beschouwde Winters als een aanwinst voor haar Europese bottelaarsnet-
werk, waartoe overigens ook de Fa. Rickertsen in Hamburg behoorde, een bedrijf waarmee 
Winters in Sunkist-verband bijzonder goede contacten onderhield. De licentie-overeenkomst met 
de Royal Crown Cola Company (Columbus), die van kracht werd per 1 januari 1977, bepaalde 
dat Winters naast Royal Crown Cola geen andere A-colamerken mocht verkopen op de Neder-
landse markt. De productie van Canada Dry Jamaica Cola werd dan ook gestaakt. Wél was het 
Winters toegestaan om B- en huismerken te vervaardigen. Het B-merk JoJo Cola mocht uit-
sluitend in blikjes van 25 cl worden verpakt.41 
 
In het herintroductiejaar 1977 produceerde Winters iets meer dan 1 miljoen liter Royal Crown 
Cola voor de binnenlandse markt. Hoewel dat meer cola was dan Winters ooit in één jaar onder 
een A-merk voor de Nederlandse markt had geproduceerd, was dit volume slechts goed voor een 
marktaandeel van 0.36%. Al snel bleek dat er teleurstellend weinig progressie viel te boeken. Pas 
na vijf jaar ploeteren bestond ruim één procent (om precies te zijn 1.17%, oftewel 4.1 miljoen 
liter) van de in Nederland geconsumeerde colaplas uit Royal Crown Cola. Coca-Cola behaalde 
dat jaar (1981) een marktaandeel van om en nabij de 53% en Vrumona legde met Pepsi-Cola 
beslag op 18.4% van de coladrankenmarkt.42 Probleem was dat de meeste grootwinkel- en vrij-
willig filiaalbedrijven naast Coca-Cola en Pepsi-Cola geen behoefte hadden aan een derde A-
merk coladrank in het winkelschap. Na veel moeite lukte het in april 1979 om met Royal Crown 
Cola Pepsi-Cola te verdringen uit de winkelschappen van supermarktketen Edah.43 Voor de 
aanwezigheid bij Edah moest Winters echter wel `betalen' door genoegen te nemen met een veel 
lagere winstmarge dan gebruikelijk. In wezen was sprake van een noodgreep, die louter ten doel 
had Royal Crown Cola een zeker kritisch volume te bezorgen. Door middel van agressieve price-
off acties en tal van merchandising activiteiten werd vervolgens getracht volume op concurrenten 
te winnen. In 1983 bedroeg het reclamebudget voor Royal Crown Cola maar liefst 20% van de 
geprognotiseerde omzet, een percentage dat ruim boven dat van Seven-Up (4.3% van de geschat-
te omzet), Canada Dry (7.8% van de geschatte omzet) en Sunkist (10.4% van de geschatte 
omzet) lag. Desondanks slaagde Winters er niet in om Royal Crown Cola op de schappen te 
krijgen van andere grote supermarktketens. Edah was en bleef veruit de belangrijkste afnemer 
van Royal Crown Cola. 
  
Toch bleef men bij Winters stille hoop koesteren dat het ooit nog wat zou worden met Royal 
Crown Cola. Die stille hoop gold met name de suikervrije variant van Royal Crown Cola, die in 
de Verenigde Staten verkocht werd onder de merknaam Diet Rite. Probleem was echter dat de 
Nederlandse overheid sinds 1 januari 1970 een uiterst restrictief beleid voerde wat betreft de 
toevoeging van kunstmatige zoetstoffen aan eet- en drinkwaren. Feitelijk was alleen het gebruik 
van saccharine toegestaan, maar deze zoetstof had als nadeel dat het nogal een bittere nasmaak 
had. Hoewel het zoetstoffenbeleid medio 1979 enigszins werd versoepeld (het sinds 1970 

                                                 
39) Peter Zwaal, Frisdranken in Nederland : een twintigste eeuwse produktgeschiedenis, Rotterdam, Stichting BBM, 1993, p.250-252  
40) Omzetboeken 1973-1977 en 1977-1981 
41) Licentie-overeenkomst tussen de Royal Crown Cola Company (dhr. A.E. Chartouni) en Koninklijke Frisdranken Industrie Winters 
B.V. (dhr. R.P.J. Winters), Columbus/Maarheeze, 1 januari 1977 
42) European soft drinks service : basic report The Netherlands, London, Canadean Limited, 1985, tab. 5.2.2/B, 6.5.2/A 
43) Brieven van Brian H. Paine (Royal Crown Cola Co. International) aan drs. H.H.M. van den Beuken (Koninklijke Frisdranken 
Industrie Winters B.V.), Columbus, Verenigde Staten, 2 en 6 april 1979 
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verboden gebruik van cyclamaten werd weer toegestaan) bleef de situatie verre van ideaal. 
Producenten die een suikervrije frisdrank op de markt wilden brengen hadden daarvoor uitdruk-
kelijke toestemming nodig van de overheid terwijl het product in kwestie moest voldoen aan een 
reeks van voorschriften ten aanzien van etikettering en ingrediëntendeclaratie. Zo diende onder 
meer op het etiket te worden vermeld dat het product bestemd was voor diabetici.44 Hoewel Van 
den Beuken in 1979 met de gedachte speelde om desalniettemin Diet Rite te introduceren - 
andere suikervrije coladranken waren op dat moment niet in Nederland verkrijgbaar - zag hij na 
rijp beraad van dit voornemen af. Het feit dat de omzet van suikervrije Seven-Up nog altijd 
nauwelijks het niveau van het introductiejaar 1977 was ontstegen, leidde zijnerzijds tot de 
veronderstelling dat de Nederlandse markt nog niet echt rijp was voor een suikervrije coladrank. 
In oktober 1980 werd een marktproef gehouden met een literfles Diet Rite die deze veronderstel-
ling bevestigde. 
 

 
Van den Beukens belangstelling voor Diet Rite maakt overigens duidelijk dat inmiddels het besef 
was doorgedrongen dat wilde Winters ooit nog wat betekenen als coladrankenproducent, het een 
product moest lanceren met een unique selling point. Zo'n coladrank diende zich in 1982 aan in 
de vorm van Like-Free en het was Seven-Up Nederland dat daarbij een cruciale rol speelde. Op 
18 januari 1983 liet Van den Beuken aan de Royal Crown Cola Company weten dat Winters de 
licentie-overeenkomst wilde opzeggen in verband met de productie van Like-Free. In goed 
overleg werd vervolgens de licentie-overeenkomst per 30 april 1983 beëindigd.45 Opvallend 

                                                 
44) Peter Zwaal, Frisdranken in Nederland : een twintigste eeuwse geschiedenis, Rotterdam, Stichting BBM, 1993, p.314-331 
45) Brief van drs. H.H.M. van den Beuken (Frisdranken Industrie Winters B.V.) aan Royal Crown Cola Company, Maarheeze, 18 
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genoeg bleef Winters echter actief als bottelaar van Royal Crown Cola. Frisdrankenproducent 
Hero trad namelijk per 1 mei 1983 in Winters' voetsporen als licentiehouder van Royal Crown 
Cola voor geheel Nederland en vroeg Winters om de productie van literflessen, horecaflesjes en 
blikjes te blijven verzorgen. Ook Hero moest ervaren dat er weinig ruimte was voor een derde A-
merk op de Nederlandse coladrankenmarkt. De verkoop en productie van horecaflesjes Royal 
Crown Cola werd reeds eind 1983 gestaakt. Een jaar later werd ook de verkoop van literflessen 
beëindigd. Tot 1988 produceerde Winters echter nog in opdracht van Hero bescheiden 
hoeveelheden Royal Crown Cola in 33 cl en 25 cl blik. Terugkijkend op de jaren dat Royal 
Crown Cola deel uitmaakte van Winters' merkenportefeuille kan in elk geval worden gecon-
stateerd dat de verpakkingsmix van dit product inderdaad het profiel van een A-merk had. Waar 
blik in de verpakkingsmix van Canada Dry Jamaica Cola nog een aandeel had van ruim 60% en 
de literfles een score haalde van slechts 30%, werd de verpakkingsmix van Royal Crown Cola 
zwaar gedomineerd door de literfles (91.4%) en was het aandeel van blik vrij onbetekenend 
(5.8%). Dat Royal Crown Cola, met een verkoopvolume van 16.2 miljoen liter (januari 1977 t/m 
april 1983), niet geheel aan de verwachtingen had voldaan, was zonneklaar maar dat het merk 
zich veel beter had geweerd dan Canada Dry Jamaica Cola viel evenmin te ontkennen. 
 

Like-Free 
 
Like-Free was de Nederlandse versie van een cafeïnevrije coladrank die door The Seven-Up 
Company in 1981 was geïntroduceerd in de Verenigde Staten onder de merknaam Like. Dat voor 
de Nederlandse markt aan die merknaam het woordje Free was vastgeplakt had verschillende 
redenen. In de eerste plaats bevorderde het achtervoegsel Free dat de merknaam Like correct (dus 
op zijn Engels) werd uitgesproken. In de tweede plaats benadrukte het achtervoegsel Free een 
bijzondere producteigenschap, namelijk het welhaast afwezig zijn van cafeïne.46 Waar de meeste 
coladranken ongeveer 100 mg cafeïne per liter bevatten, had Like-Free slechts een cafeïnegehalte 
van 0,12 mg per liter, een hoeveelheid die ongeveer overeenstemde met het natuurlijke 
cafeïnegehalte van de colanoot. Vanwege dit zeer geringe cafeïnegehalte diende overigens in de 
Verenigde Staten het etiket van deze coladrank de tekst "99% cafeïnevrij" te vermelden, hetgeen 
verklaart dat het achtervoegsel Free daar niet kon worden gebezigd.  
 
Met Like probeerde The Seven-Up Company (in 1978 ingelijfd door tabak- en voedings-
middelen-gigant Philip Morris, Inc.) een uitbraak te forceren uit het marktsegment van de lemon-
limedranken en zich een plaats te veroveren in het veel expansievere colasegment. Achter de 
komst van Like-Free in Nederland ging in wezen hetzelfde motief schuil. Het is beslist geen 
toeval dat Like-Free door Seven-Up Nederland werd gelanceerd op het moment dat in ons land 
voor het eerst twee maal zoveel cola- als lemon-limedranken werden verkocht. Om een nogal 
voor de hand liggende reden werd Like-Free door Seven-Up Nederland alleen aangeboden aan 
Winters. Vrumona was immers met handen en voeten gebonden aan Pepsi-Cola. In nauw overleg 
met Winters werd de introductie in het diepste geheim voorbereid. Tijdens uitgebreide smaaktes-
ten in december 1982 werd uitsluitend naar het product verwezen onder de codenaam Gamma. 
Vooral 8 tot 12-jarigen bleken de smaak van Gamma te prefereren boven die van Coca-Cola: 
53% koos voor Gamma, 44% voor Coca-Cola en 3% vond beiden even lekker of proefde geen 

                                                                                                                                               
januari 1983; brief van dhr. A.E. Chartouni (Royal Crown Cola Company) aan drs. H.H.M. van den Beuken, Columbus, Verenigde 
Staten, 31 maart 1983 
46) Overigens bleek eind 1983 uit marktonderzoek dat 30% van de respondenten meende dat Like-Free een suikervrije coladrank was. 
Notitie van dhr. P.R. Herzog voor dhr. B.J. Riemslag (Seven-Up Nederland B.V.), Bussum, 16 november 1983 
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verschil. Ook in de overige leeftijdsgroepen scoorde Gamma beter dan Coca-Cola.47 Gesteund 
door deze goede resultaten werd besloten de zaken groots aan te pakken. Hoe ambitieus de 
plannen waren blijkt vooral uit het reclame- en promotiebudget dat voor de introductie werd 
uitgetrokken, een bedrag van om en nabij de ƒ 3.5 miljoen. Het streven was met Like-Free in het 
introductiejaar een aandeel te verwerven van maar liefst 2% van de totale Nederlandse frisdran-
kenmarkt (dus niet van het coladrankensegment). Na vijf jaar zou dat marktaandeel 6 à 8% 
moeten bedragen.48 Met het oog op maximale beschikbaarheid besloot Winters om Like-Free 
onmiddellijk in vier verpakkingen uit te brengen: retourflessen van 1 liter voor de supermarkt, 
retourflesjes van 20 cl voor de horeca en plastishield-flesjes van 25 cl en blikjes van 33 cl als 
convenience-verpakkingen. 
 
Like-Free werd op 1 maart 1983 met veel bombarie geïntroduceerd. Daarbij viel op dat de 
gevoerde reclamecampagne primair ten doel had alle overige coladranken te compromitteren. 
"Niemand heeft cafeïne nodig" luidde de boodschap van een foldertje waarin gewezen werd op 
de stimulerende werking van cafeïne, dat bij een te grote inname slapeloosheid en hyperactiviteit 
kan veroorzaken. Veel kwalijker dan het suggestieve foldertje was een zinsnede in een begelei-
dend persbericht, dat cafeïne "door veel onderzoekers in verband [wordt] gebracht met geboor-
te-afwijkingen, hartkwalen en kanker" en dat op grond daarvan cafeïne in de Verenigde Staten 
mogelijk zou worden verboden.49 Deze verdachtmakingen schoten vanzelfsprekend in het 
verkeerde keelgat van de producenten van cafeïnehoudende coladranken, die bij hun branche-
organisatie B.B.M. onmiddellijk protest aantekenden. De Vereniging van Nederlandse Kof-
fiebranders en Theepakkers was verbolgen over het feit dat in de reclamecampagne ook koffie en 
thee werden genoemd als cafeïnehoudende producten, en meende dat er sprake was van een 
zogenaamde negatieve claim, oftewel anti-reclame voor koffie en thee.50 Zelfs in de Tweede 
Kamer werden vragen gesteld over de reclamecampagne voor Like-Free, die onnodige angstge-
voelens bij de consument zou kunnen oproepen.51 Liko Frisdranken B.V., contract canner van 
Coca-Cola, besloot om een heel andere reden stappen te ondernemen tegen Like-Free. Het be-
drijf uit Bodegraven meende dat de merknaam Like-Free te veel op Liko leek en vreesde voor 
naamsverwarring bij de consument. Vandaar dat stopzetting van de introductie van Like-Free 
werd geëist, hetgeen echter door de Amsterdamse rechtbank in mei 1984 werd afgewezen.52 
 
Onder druk van buitenaf veranderde Seven-Up Nederland al snel de toon van haar reclamecam-
pagne. Door alle commotie, maar natuurlijk ook vanwege het feit dat het product een unique 
selling point had, stond Like-Free echter wel meteen in een groot aantal winkelschappen en wist 
het een groep kritische consumenten (moeders die al langer bedenkingen koesterden tegen 
cafeïnehoudende coladranken) aan zich te binden. In 1983 verkocht Winters in Nederland bijna 
2.5 miljoen liter cafeïnevrije cola, waarmee Like-Free in volume prompt het tweede merkartikel 
van Winters op de Nederlandse markt werd en oudgedienden als Sunkist (circa 2.1 miljoen liter) 
en Canada Dry (circa 1.5 miljoen liter) passeerde. Het aandeel van Like-Free op de Nederlandse 
frisdrankenmarkt was vooralsnog bescheiden (0.31%) en lag ver beneden het aandeel dat men 
gehoopt had te behalen (2%). Maar voor een absolute nieuwkomer had Like-Free ook weer niet 

                                                 
47) Notitie van dhr. P.R. Herzog voor dhr. B.J. Riemslag (Seven-Up Nederland B.V.), Bussum, 8 februari 1983 
48) Levensmiddelenmarkt 6 (1983) 10 (10 maart) 
49) Persbericht Seven-Up Nederland B.V., Bussum 1 maart 1983, Archief Stichting BBM 
50) Brief van drs. J.J. Wilmink (Commissie voor de Nederlandse Voedsel- en Agrarische Industrie) aan drs. C.J. Kievit (B.B.M.), 
Den Haag, 6 juli 1983, Archief Stichting BBM 
51) Tweede Kamer, vergaderjaar 1982-1983, aanhangsel 1028 
52) Vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, derde kamer, in de zaak van Liko Frisdranken B.V. (Bodegraven) tegen 
The Seven-Up Company (St. Louis) en Seven-Up Nederland B.V. (Bussum), 2 mei 1984, rolnr. 83.5305 
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ondermaats gepresteerd. In het coladrankensegment was een marktaandeel behaald van 0.73%. 
Dat gevestigde colaproducenten in Like-Free een serieuze concurrent zagen bleek uit het feit dat 
Coca-Cola Nederland reeds na een half jaar een eigen cafeïnevrije coladrank introduceerde: 
Coca-Cola zonder cafeïne.53 Daarop kon Pepsi-Cola natuurlijk niet achterblijven: begin 1984 
kwam Vrumona met literflessen Pepsi-Cola zonder cafeïne. Desondanks wist Winters in 1984 
bijna 4.2 miljoen liter Like-Free in Nederland te verkopen, waarmee het marktaandeel van Like-
Free werd opgeschroeft tot 0.54% van de frisdrankenmarkt als geheel en tot 1.29% van het cola-
drankensegment. Coca-Cola zonder cafeïne en Pepsi-Cola zonder cafeïne volgden voorlopig nog 
op enige afstand.54  

 
Erg lang kon Like-Free haar voorsprong echter niet vasthouden. Alleen als Seven-Up Nederland 
bereid was jarenlang fors te investeren in het merk Like-Free was er een kans dat het product 
zich zou ontpoppen tot een waarlijk A-merk, dat zich behalve in prijs (ƒ 1,31 per liter) ook in 
distributiespreiding kon meten met Coca-Cola en Pepsi-Cola. De enorme bedragen die in 1983 
voor reclame en promotie waren uitgetrokken slonken evenwel snel. In 1985 was het reclame- en 
promotiebudget voor Like-Free gedaald tot ƒ 955.250. Waar cafeïnevrije Coca-Cola en Pepsi-
Cola konden profiteren van de alomaanwezigheid en naamsbekendheid van hun reguliere 
smaakvarianten, stond Like-Free er helemaal alleen voor. Dat drie cafeïnevrije coladranken in het 
schap voor de meeste supermarktondernemers teveel van het goede was, besefte ook Seven-Up 

                                                 
53) Persbericht Coca-Cola Nederland B.V., Amstelveen, 27 september 1983, Archief Stichting BBM 
54) European soft drinks service : basic report The Netherlands, London, Canadean Limited, 1985, tab. 5.2.1/B, 6.5.2/A en 6.5.13/A 

 



 

 

107 

Nederland. In oktober 1984 werd bij Winters aangedrongen op de introductie van Like-Free 
Light. Door opnieuw een coladrank te lanceren met een unique selling point (cafeïnevrij plus 
suikervrij) hoopte men de marktpositie van Like-Free te verstevigen. Bij Winters verwachtte men 
echter weinig heil van Like-Free Light en was men niet tot medewerking bereid. Qua volume 
was het product waarschijnlijk niet erg interessant, terwijl het weinig verbeeldingskracht kostte 
om te voorzien dat daarna ook Coca-Cola en Pepsi-Cola met me-too varianten op de proppen 
zouden komen.55 

 
Epiloog 
 
En zo was ook Like-Free geen blijvertje. In 1985 moest Like-Free reeds haar meerdere erkennen 
in de cafeïnevrije varianten van Coca-Cola en Pepsi-Cola. Nadat Seven-Up International (waar-
toe ook Seven-Up Nederland behoorde) in 1986 was overgenomen door Pepsi-Cola International 
werd alle verdere steun aan Like-Free, de coladrank die Pepsi-Cola in diskrediet had willen 
brengen, gestaakt. Zonder reclame-ondersteuning zakte het merk Like-Free snel weg. In 1988 
werd nog maar krap 1 miljoen liter verkocht. Toen Vrumona in 1989 alleenlicentiehouder werd 
van Seven-Up voor geheel Nederland verdween het merk Like-Free definitief van de markt. 
Tussen maart 1983 en mei 1989 had Winters in totaal 14.2 miljoen liter Like-Free vervaardigd. 
Daarvan werd 12.9 miljoen liter (90.8%) gebotteld in literflessen, 0.9 miljoen liter (6.6%) in 
blikjes en de rest in horecaflesjes (0.9%) en eenmalige plastishieldflesjes (1.7%). De droom ooit 
nog eens een sterke speler te zijn in het marktsegment van de coladranken was over. 

                                                 
55) Verslag van een bespreking tussen de heren R. Kosten, B.J. Riemslag en D. Wentrup (Seven-Up Nederland B.V.) en drs. H.H.M. 
van den Beuken, R. Bloemscheer, H. van lanen en H. Vullinghs Jr. (Frisdranken Industrie Winters B.V.), Bussum, 31 oktober 1984 
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HOOFDSTUK 6 
 
 

Managing for change 
 
 
De strategische heroriëntatie van 1989 
 
In de hoofdstukken 3, 4 en 5 hebben we Winters' optreden als licentiebottelaar onder de loep 
genomen in de drie voornaamste segmenten van de Nederlandse frisdrankenmarkt: cola, sinas en 
lemon-lime. De genoemde hoofdstukken overspannen een periode die eind jaren vijftig, begin 
jaren zestig begon en vrij abrupt eindigde in 1989. In dat laatste jaar werd Winters door het 
verlies van de Seven-Up licentie gedwongen zich diepgaand te bezinnen op de toekomst. Zoals 
verwacht ging van het verlies van de Seven-Up licentie een domino-effect uit: ook Canada Dry 
Corporation (in juli 1986 overgenomen door het Britse zoetwaren- en frisdrankenconcern Cad-
bury Schweppes) en Sunkist Growers (dat in februari 1988 met Cadbury Schweppes een wereld-
wijde samenwerkingsovereenkomst had gesloten) bleken niet genegen de relatie met Winters te 
continueren. Per 31 december 1989 zou het derhalve ook afgelopen zijn met de productie van 
Canada Dry en Sunkist, waarmee een totaal volumeverlies van zo'n 36 miljoen liter dreigde. 
Voor het eerst in 37 jaar zou Winters het in 1990 zonder enig licentiemerk moeten stellen. 
Pogingen om de merkenportefeuille weer te vullen met nieuwe licentiemerken waren bij voorbaat 
kansloos. Voor alle grote internationale frisdrankmerken gold dat de Nederlandse licenties reeds 
waren vergeven. Wat licentiebotteling betreft waren de kaarten geschud.  
 
Vullinghs en Van den Beuken, die vanzelfsprekend alle strategische mogelijkheden overwogen, 
achtten het evenmin reëel dat met eigen merkartikelen het dreigende volumeverlies teniet kon 
worden gedaan. De eigen merken die Winters op dat moment in portefeuille had waren zonder 
uitzondering B-merken. Natuurlijk kon Winters de strategie omarmen van producenten als Raak, 
Bavaria en Herschi, dat wil zeggen literflessen gaan afvullen met B-merken en private labels in 
opdracht van supermarktketens en inkoopcombinaties. Deze strategie werd echter niet erg 
kansrijk geacht omdat Winters op de markt voor B- en huismerken in literflessen nooit een sterke 
speler was geweest. Eind jaren zestig waren The Seven-Up Export Corporation en Sunkist 
Growers dwars gaan liggen toen Winters kenbaar had gemaakt ook B- en huismerken te willen 
gaan produceren. Pas in 1971 lukte het Winters om met toestemming van Sunkist Growers een 
literfles sinas onder B-merk (Pressina Jaffa) uit te brengen. Twee jaar later stond The Seven-Up 
Export Corporation pas toe dat Winters literflessen lemon-lime ging vervaardigen onder een 
huismerk. Zodoende was Winters voor supermarktketens en inkoopcombinaties eerst vanaf 1973 
een werkelijk interessante partner omdat het nu evenals Raak, Bavaria en Herschi in staat was tot 
levering van het basis B- en huismerkenpakket (cola, sinas en lemon-lime). In 1973 was de markt 
voor B- en huismerken in literflessen echter al lang en breed verdeeld tussen Raak, Bavaria, Her-
schi en nog enkele frisdrankproducenten. Winters wist slechts enkele kleine, incidentele 
succesjes te boeken, zoals de levering van literflessen cola, sinas, lemon-lime en cassis aan de 
Eindhovense verbruikerscoöperatie ETOS in 1973. Nimmer slaagde Winters er echter in om op 
dit gebied een langdurig relatie op te bouwen met een toonaangevende Nederlandse super-
marktketen. Gesteld al dat Winters deze ban in 1989 zou weten te doorbreken, en door het 
afvullen van literflessen met B- en huismerken haar volumeverlies zou weten te beperken, dan 
nog kleefde er aan deze strategie een groot nadeel. Compensatie van brutomarge zou op deze 
wijze nooit en te nimmer worden bewerkstelligd. De brutomarges van B- en huismerken waren 
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simpelweg te gering. 
 
Was het dan niet beter een vlucht naar voren te maken en zelf één of meer nieuwe A-merken te 
ontwikkelen? Ook deze mogelijkheid werd serieus overwogen maar viel al snel af. Het ontwik-
kelen van nieuwe A-merken was een kostbare aangelegenheid met een hoogst onvoorspelbare 
uitkomst. De Nederlandse frisdrankenmarkt vertoonde al sinds 1971 verzadigingsverschijnselen: 
sinds de accijns op alcoholvrije dranken was ingevoerd was de consumptie van frisdranken in 
Nederland niet meer gestegen. Boven de markt hing een soort magisch consumptieplafond van 
60 liter per hoofd van de bevolking per jaar en alleen in geval van een uitzonderlijk lange en hete 
zomer (1976) steeg het hoofdelijk verbruik daar enkele liters bovenuit. Doordat de consumptie 
per capita al jarenlang tussen de 55 en 60 liter frisdrank per jaar schommelde, was sprake van 
een klassieke verdringingsmarkt: producenten die elkaar voortdurend afnemers probeerden af te 
snoepen, merken die elkaar elke vierkante meter schapruimte in de supermarkt misgunden, een 
prijspeil dat permanent onder neerwaartse druk stond. Als Winters in deze markt met een nieuw 
A-merk wilde scoren, dan zou, volgens een voozichtige schatting van Henk van den Beuken, 
minstens drie jaar achtereen ƒ 5 à 10 miljoen voor reclame en promotie moeten worden uitge-
trokken. En dan nog was hoogst twijfelachtig of na die drie jaar voldoende volumecompensatie 
zou zijn verkregen. De vruchteloze pogingen uit het recente verleden om met licentiemerken als 
Royal Crown Cola, Like-Free en West Coast Cooler een bevredigende distributiespreiding te 
bezorgen, stemden in dit verband niet bemoedigend.1 
 
Een keuze voor contract filling 
 
De strategie die na veel wikken en wegen de beste overlevingskansen leek te bieden was contract 
filling  van eenmalige verpakkingen. Deze strategie was Winters allesbehalve vreemd. Feitelijk 
was deze strategie al sinds het begin van de jaren zeventig één van de vaste peilers onder het 
bedrijf. Weliswaar een minder solide peiler dan licentiebotteling maar niettemin een peiler die 
vanwege manifeste concurrentievoordelen houvast bood. In de voorgaande hoofdstukken zijn 
reeds min of meer terloops verscheidene contract filling-activiteiten van Winters aangestipt. 
Daaruit blijkt dat het pionierswerk op dit terrein reeds werd verricht met Tetra Pak en PVC-
beker. Tussen 1965 en 1973 werden bijvoorbeeld diverse smaken Sunkist in Tetra Pak geprodu-
ceerd in opdracht van Rickertsen. Ook Vrumona's sinasdrank SiSi werd in 1971 door Winters in 
driekantjes verpakt. In de PVC-beker werden huismerken vervaardigd in opdracht van Jamin 
(1968-1973), A & O (1970-1973) en Albert Heijn (1971-1973), naast SiSi (1971-1973) en Joy 
(1971) in opdracht van Vrumona. In al deze gevallen ging het echter om relatief bescheiden 
volumes. Contract filling werd door Winters vooral beschouwd als een manier om overtollige 
productiecapaciteit te benutten. De meeste opdrachten vielen Winters min of meer vanzelf in de 
schoot. Een gericht acquisitiebeleid werd nauwelijks gevoerd.  
 

                                                 
1) West Coast Cooler was een mengdrank van gearomatiseerde witte wijn en koolzuurhoudend water. Het product werd door Winters 
van april 1986 tot en met mei 1987 op de Nederlandse markt verkocht. Zie ook bijlage 2 (West Coast Cooler). 

Haar echte roeping als contract filler ontdekte Winters pas nadat eind 1970 een productielijn 
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voor frisdrankblikjes in gebruik was genomen. In dit verband is reeds vermeld dat Winters vanaf 
1971 blikjes Seven-Up begon te vervaardigen in opdracht van Vrumona. Vanaf 1972 kwamen 
daar nog blikjes SiSi en Pepsi-Cola bij zodat Vrumona voor al haar eenmalige verpakkingen op 
Winters was aangewezen. Toen Vrumona in 1975 ten langen leste een eigen bliklijn in gebruik 
nam viel het bedrijf als opdrachtgever van Winters weg. Andere opdrachtgevers maakten het 
verlies van Vrumona meer dan goed. Zo werden bijvoorbeeld reeds vanaf 1971 blikjes Seven-Up 
vervaardigd voor de Belgische markt, waar Seven-Up, bij afwezigheid aan blikjes mineraalwater 
met citroenaroma, langzaam maar zeker aan populariteit begon te winnen. Voorts vonden ook 
diverse West-Europese licentiehouders van Sunkist, Canada Dry en Royal Crown Cola begin 
jaren zeventig de weg naar Maarheeze. Verreweg de belangrijkste buitenlandse opdrachtgever 
van Winters, waarbij alle anderen volledig in het niet zonken, was echter Pepsi-Cola Duitsland. 
Tussen 1973 en 1978 verzorgde Winters voor de gehele West-Duitse markt de productie van 
Pepsi-Cola en Mirinda (de sinasdrank van PepsiCo) in blik. Daarbij ging het om aanzienlijke 
volumes. In 1973 werd bijvoorbeeld 10.3 miljoen liter Pepsi-Cola en 9.2 miljoen liter Mirinda in 
blik geproduceerd voor de export naar Duitsland. Bij elkaar opgeteld was die 19.5 miljoen liter 
goed voor 71.5% van Winters' exportvolume en 34.3% van Winters' totale omzetvolume! Het 
moge duidelijk zijn dat daarmee niet langer sprake was van het opvullen van onderbenutte 
productiecapaciteit. Vanaf 1973 was contract filling - en meer in het bijzonder contract canning - 
een hoofdactiviteit van het bedrijf. 
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In vergelijking met de blikvolumes die Winters over de grens wist weg te zetten, waren de 
contract filling activiteiten voor de Nederlandse markt bescheiden. De belangrijkste Nederlandse 
opdrachtgever van Winters was Hero Nederland. In het vorige hoofdstuk is reeds ter sprake 
gekomen dat Winters in mei 1983 voor Hero Nederland flessen en blikjes Royal Crown Cola 
begon te vervaardigen. Winters' contract filling relatie met Hero Nederland ging echter reeds 
terug tot 1979. In dat jaar had Hero Nederland haar eigen, sterk verouderde bliklijn buiten 
gebruik gesteld en was Winters benaderd voor de productie van het volledige assortiment Hero-
frisdranken in blik (op dat moment 6 smaken). Vanaf 1981 produceerde Winters in opdracht van 
Hero Nederland ook vruchtensappen (Hero Appelsap en Hero Sinaasappelsap) en bronwater 
(Hero Sifrès) in blik en werd naast het bekende 33 cl blikje een veel slanker blikje met een in-
houdsmaat van 25 cl in het verpakkingsassortiment opgenomen. Zodoende nam het aantal 
smaak/verpakkingscombinaties dat Winters voor Hero Nederland vervaardigde snel toe. In 1988 
produceerde Winters maar liefst 19 verschillende smaak/verpakkingscombinaties onder Hero-
etiket, samen goed voor een volume van iets meer dan 3.5 miljoen liter. Met de verkoop en distri-
butie van Hero-blikjes had Winters vanzelfsprekend geen enkele bemoeienis. Andere 
Nederlandse opdrachtgevers van Winters waren Herschi (1977-1980) en Bavaria (1985-1988), 
die in Maarheeze respectievelijk Herschi Pub en 3-ES Drink in blik lieten vervaardigen. 
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Contract filling voor het Midden en Verre Oosten 
 
Blik overvleugelde al spoedig alle andere eenmalige verpakkingen die Winters gebruikte. 
Niettemin werd Tetra Pak tot 1981 in het verpakkingsassortiment gehandhaafd omdat met name 
in Aken en omgeving via dochter Atlantik nog steeds redelijke hoeveelheden Sunkist in Tetra 
Pak konden worden weggezet. De PVC-beker werd om dezelfde reden nog tot 1988 gehand-
haafd. In 1982 werd nog een nieuwe eenmalige verpakking in gebruik genomen, de zogenaamde 
plastishield fles. Dit was een dunwandige (licht in gewicht!) glazen fles omwikkeld met een 
mantel van geschuimd kunststof die de fles tegen vallen en stoten beschermde. De plastishield 
fles was voorzien van een schroefdopsluiting en had een inhoud van 25 cl. Vanaf 1983 werden 
ook plastishield kingsize flessen met een inhoud van 29.6 cl afgevuld en vanaf 1984 kwamen 
daar nog plastishield flessen van 50 cl bij. Hoewel Winters de 25 cl plastishield fles ook op de 
Nederlandse markt introduceerde en er Seven-Up (1982-1988), Sunkist Orange (1982-1987), 
Royal Crown Cola (1982-1983), Like-Free (1983-1987), Canada Dry Ginger Ale (1983-1987), 
Tonic (1983-1987) en Bitter Lemon (1983-1988) in verkocht, sloeg deze verpakking nooit echt 
aan. Handel en consument bleken niet gevoelig voor de voordelen van de plastishield fles ten op-
zichte van het blikje, zoals het feit dat de fles met een handomdraai kon worden geopend 
(schroefdop, dus geen treklipje dat kon afbreken) en dat zij na gebruik in de glasbak kon worden 
gedeponeerd. Fris in blik was voor de Nederlander goed genoeg. Mede vanwege de incourante 
inhoudsmaat werden ook de 50 cl plastishield flessen Canada Dry Ginger Ale, Tonic en Bitter 
Lemon (1985-1987) nauwelijks door de Nederlandse markt opgenomen. Daarentegen deed de 
plastishield fles het buitengewoon goed op bepaalde exportmarkten in het Midden-Oosten. 
Tussen 1982 en 1987 werd door Winters bijna 23.1 miljoen liter frisdrank in plastishield flessen 
naar het Midden-Oosten verscheept met als onbetwiste hoogtepunten de jaren 1984 (7.7 miljoen 
liter) en 1985 (8.2 miljoen liter). In elk van beide jaren werd meer volume in plastishield flesjes 
naar het Midden-Oosten geëxporteerd dan er in de gehele periode 1982-1988 in plastishield 
flesjes op de Nederlandse markt werd afgezet. In de jaren 1983, 1984 en 1985 kocht Winters bij 
de Vereenigde Glasfabrieken en Gerresheimer Glas nagenoeg alle plastishield flesjes op die hier 
werden vervaardigd. Zodoende wist Winters haar lucratieve exportmarkten in het Midden-
Oosten af te schermen voor concurrenten.  
 
Contract filling voor buiten-Europese exportmarkten bleek overigens sterk afhankelijk van de 
dollarkoers. Halverwege de jaren zeventig begon Winters voor het eerst blikjes frisdrank te 
verschepen naar overzeese bestemmingen. Tot 1980 had deze export echter niet veel om het lijf. 
Slechts incidenteel werden orders geboekt die echt aantikten, zoals de levering van ruim 1.2 
miljoen liter frisdrank in blik (voornamelijk Seven-Up) aan Saoedi-Arabië in 1977. Transacties 
met afnemers in buiten-Europese landen werden gesloten in Amerikaanse dollars. Dat de dollar-
koers in de tweede helft van de jaren zeventig daalde ten opzichte van de gulden was 
vanzelfsprekend niet in het voordeel van Winters. Bij offertes voor overzeese afnemers werden 
zeer ruime winstmarges ingecalculeerd in verband met mogelijk valutaverlies. Zodoende was 
Winters au fond geen erg aantrekkelijke partner voor buiten-Europese relaties. In 1980 bereikte 
de gemiddelde koers van de dollar ten opzichte van de gulden een historisch dieptepunt: ƒ 1,99. 
In de loop van 1980 begon de dollar echter reeds uit het dal omhoog te klimmen en deze stijging 
hield ook in de jaren daarna aan. In 1985 was de gemiddelde koers van de dollar ten opzichte van 
de gulden gestegen tot ƒ 3,32. Deze fenomenale koersstijging werd door Winters maximaal 
uitgebuit. In de periode 1981-1985 verscheepte Winters meer dan 82.5 miljoen liter frisdrank 
naar landen buiten Europa. Topjaren waren 1984 en 1985 met een buiten-Europese export van 
21.2 en 21.3 miljoen liter. Door de voortdurend stijgende dollarkoers werden bovendien 
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aanzienlijke valutawinsten behaald.  
 
Winters' belangrijkste afzetmarkten buiten Europa bevonden zich in het Midden en Verre 
Oosten. De export naar het Midden-Oosten kwam enkele jaren eerder op gang dan de export naar 
het Verre Oosten en hield - zij het op een veel lager niveau - ook nog enige tijd aan nadat de dol-
larkoers in de loop van 1985 weer was begonnen te dalen. Wat betreft het Midden-Oosten waren, 
beschouwd over het tijdvak 1975-1988, Koeweit (15 miljoen liter), Saoedi-Arabië (13.9 miljoen 
liter), Egypte (11.4 miljoen liter), Libanon (9.1 miljoen liter) en Oman (8.4 miljoen liter) de 
belangrijkste afzetmarkten van Winters. Dan volgen een aantal landen waar Winters tussen 1975 
en 1988 slechts 1.5 à 3 miljoen liter frisdrank verkocht: een middengroep waartoe de Verenigde 

Arabische Emiraten, Bahrein, Quatar en Israël behoorden. Tenslotte waren er een aantal staten in 
het Midden-Oosten waar Winters slechts incidenteel een kleine order boekte, te weten Syrië, Irak 
en Libië. Uitgesplitst naar land vertonen de exportvolumes grote schommelingen in de tijd. Zo 
vond ruim 90% van de export naar Libanon plaats in de periode 1980-1982. Met het oplaaien 
van de reeds jaren durende burgeroorlog in de zomer van 1983 (als reactie op het door de Liba-
nese regering gesloten vredesverdrag met Israël) viel Libanon als afzetmarkt praktisch weg. Ook 
Israël was slechts kortstondig een belangrijke afzetmarkt. Bijna 90% van de omzet naar Israël 
werd gerealiseerd in de jaren 1983 en 1984. Door importbeperkende maatregelen van de nieuwe 
Israëlische regering onder leiding van Shimon Peres kwam in september 1984 abrupt een eind 
aan de handel met Israël. Israëlische importeurs werden verplicht hun tegoeden een jaar lang vast 
te zetten op een bankrekening, wat met een gierende inflatie van 200 à 300% per jaar 
vanzelfsprekend elk animo doofde om nog langer frisdranken te betrekken uit het buitenland.  
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In het Verre Oosten waren Singapore (14.5 miljoen liter in de periode 1982-1985) en Hongkong 
(5.9 miljoen liter in 1984 en 1985) Winters' voornaamste afzetmarkten. Anders dan bij de export 
naar het Midden-Oosten, die in de jaren 1982-1987 voor 46.8% uit blik en voor 53.2% uit plas-
tishield flessen bestond, verkocht Winters in het Verre Oosten uitsluitend blikjes. Behalve naar 
het Midden en Verre Oosten exporteerde Winters eveneens naar enkele Afrikaanse staten (Dji-
bouti, Somalië, Nigeria, Benin, Liberia), naar Pakistan, naar de Verenigde Staten en naar diverse 
eilanden of eilandengroepen in het Caribisch gebied (Guadeloupe, Martinique, Nederlandse 
Antillen, Puerto Rico), de Grote Oceaan (Tahiti) en de Indische Oceaan (Réunion). Kijken we 
naar de merken die Winters produceerde in opdracht van buiten-Europese afnemers dan valt op 
dat dit grotendeels dezelfde waren als die Winters vervaardigde voor haar West-Europese 
afnemers. Van de 98.5 miljoen liter frisdrank die tussen 1975 en 1989 naar landen buiten Europa 
werd verscheept, bestond 68.2% uit Seven-Up, 9.6% uit Canada Dry, 4.0% uit Sunkist, 3.0% uit 
Like-Free en 0.6% uit Royal Crown Cola. De resterende 14.6% bestond uit overige merken, 
waaronder de eigen merken JoJo en ProVita. ProVita - een frisdrank met sinaasappelsmaak 
waaraan proteïnen en vitaminen waren toegevoegd - was in 1977 door Winters speciaal ontwik-
keld voor de export naar ontwikkelingslanden. Nigeria (1981-1982) en Martinique (1981-1983) 
waren de voornaamste afzetmarkten van deze nutricial health drink. Een ongevitaminiseerde 
versie van ProVita is ook korte tijd in Nederland (augustus 1979 t/m januari 1981) leverbaar 
geweest maar bleek bij de doelgroep (kinderen die een hekel hadden aan melk) niet aan te slaan.2 
Merken die Winters louter en alleen voor de export naar landen buiten Europa vervaardigde 
waren onder andere de sinasdranken Crush Orange en Green Spot, de Dr Pepper-achtige cola-
drank Vimto en de mierzoete (en vooral in het Midden-Oosten zeer geliefde) vruchtenlimonade 
Shereen Mango. 
 
In zekere zin was de tijdelijke exportboom naar het Midden- en Verre Oosten verantwoordelijk 
voor het feit dat Winters in maart 1988 werd opgenomen in het disposition program van TLC 
Beatrice International Holdings. Door de uiterst lucratieve export naar het Midden en Verre 
Oosten was de omzet van Winters begin jaren tachtig als een komeet omhoog geschoten: van  
ƒ 70.8 miljoen in 1980 tot ƒ 151.4 miljoen in 1984. De winst voor aftrek van belastingen was in 
dezelfde periode meer dan verdubbeld: van ƒ 6.6 miljoen in 1980 tot ƒ 13.3 miljoen in 1984. 
Toen de dollarkoers in 1985 weer begon te zakken en de export naar buiten-Europese landen 
vanwege koersrisico's ineenstortte, maakten ook de omzet- en winstcijfers van Winters een flinke 
val. In 1987 bedroeg de omzet nog slechts ƒ 90.7 miljoen, een daling van 40% ten opzichte van 
1984! De winst voor aftrek van belastingen was ten opzichte van 1984 zelfs meer dan gehalveerd 
en bedroeg in 1987 nog slechts ƒ 6.3 miljoen. Louter afgaand op de cijfers mag het geen 
verwondering wekken dat Winters in maart 1988 door Lewis te koop werd gezet.  
 
Een krachtig herstel 
 

                                                 
2) Zie ook bijlage 3 (Het Nigeriaanse avontuur). 

Moge uit het voorgaande blijken dat contract filling in 1989 de meest logische overlevingsstrate-
gie was, evenzeer mag duidelijk zijn dat Winters zich daartoe vooral diende te richten op de 
West-Europese markt. Om op langere termijn en uitsluitend in haar hoedanigheid als contract 
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filler te overleven diende Winters zich tot een low cost producer te ontwikkelen, die in staat was 
hoge kwaliteit te leveren tegen een zeer scherpe prijs. Daarvoor waren pijnlijke ingrepen noodza-
kelijk. Zo was een uitgebreide verkoop- en marketingorganisatie overbodig. In de nieuwe opzet 
bestond slechts behoefte aan enkele spilfunctionarissen die de contacten met opdrachtgevers 
dienden te onderhouden. Ook de productie-organisatie kon worden ingekrompen. Als contract 
filler zou Winters zich uitsluitend op eenmalige verpakkingen gaan toeleggen en dus kon de 
zogenaamde Stork-Dubru productielijn voor glazen literflessen (geïnstalleerd in 1972 en 
gemoderniseerd in 1984) worden opgedoekt. De tweede productielijn voor glazen flessen (de in 
1977 geïnstalleerde en in 1983 en 1986 gemoderniseerde Holstein & Kappert) zou voorlopig 
worden aangehouden voor de productie van plastishield en andere eenmalige glazen flessen. Met 
het sluiten van één lijn werden echter ook een groot aantal productiemedewerkers overbodig. 
Tenslotte werden ook enkele ontslagen voorzien in de afdelingen expeditie, technische dienst en 
administratie. Alles bij elkaar was een inkrimping noodzakelijk van 160 naar 79 werknemers. 
Van de 81 werknemers die zouden moeten afvloeien werd voor 74 werknemers gedwongen ont-
slag aangevraagd per 31 augustus 1989. Voor deze werknemers werd echter in goed overleg met 
de ondernemingsraad een sociaal plan opgesteld, waarvoor reeds in 1988 op de balans een ruime 
voorziening was getroffen.   
 
Vanaf juni 1989 wierp Winters zich volledig op contract filling. Winters was in het gelukkige 
bezit van één van de modernste productielijnen voor 33 cl blikjes in Europa, een lijn die in 1986 
in gebruik was genomen en die een capaciteit had van 1.200 blikjes per minuut. Daarnaast bezat 
Winters een productielijn voor blikjes van 15 en 25 cl met een capaciteit van 600 blikjes per 
minuut. Minstens zo plezierig was dat Winters met enkele vooraanstaande voedingsmiddelen-
concerns reeds goede betrekkingen onderhield en dat de merkartikelen die deze voedingsmidde-
lenconcerns door Winters lieten vervaardigen behoorden tot relatief nieuwe, sterk groeiende 
marktsegmenten van de Europese frisdrankenmarkt. Dat Winters' omzetontwikkeling niet onder 
het verlies van de bottellicenties te lijden had, kwam voor een groot deel doordat Winters als 
contract filler wist te profiteren van de toenemende populariteit van de zogenaamde ijstheedrank-
en en isotone sportdranken. Tot de merkartikelen die Winters in deze marktsegmenten vervaar-
digt behoren onder andere Liptonice van Unilever (sinds .....) en Isostar van Sandoz Nutrition 
(sinds 1988). Zonder andere merken en opdrachtgevers tekort te willen doen, groeiden Liptonice 
en Isostar ieder in hun segment uit tot marktleider in Europa, waarmee ze voor Winters' contract 
filling activiteiten, buitengewoon belangrijk waren - en nog steeds zijn. Naast Liptonice en 
Isostar worden echter tientallen andere bekende merkartikelen door Winters in blik afgevuld. 
Gespecificeerde omzetcijfers kunnen, vanwege de discretie die een contract filler nu eenmaal 
dient te betrachten, niet worden gegeven. Volstaan dient te worden met de vermelding dat Win-
ters de laatste jaren 50 à 60% van haar omzetvolume realiseert met contract filling van bekende 
merkartikelen. Huismerken die Winters in opdracht van supermarktketens vervaardigt, lijken 
beslag te leggen op een steeds groter deel van Winters' omzetvolume. De afgelopen jaren steeg 
dit aandeel van ongeveer 20 naar ongeveer 30%. Wederom verbiedt de discretie het om gedetail-
leerde omzetcijfers te noemen. Daarbij is het ondoenlijk alle huismerken op te sommen die sinds 
1989 in Maarheeze zijn geproduceerd. Wederom op het gevaar af dat sommige opdrachtgevers 
zich tekort gedaan voelen, kan River (geproduceerd voor supermarktketen Aldi) als belangrijkste 
huismerk van Winters worden genoemd. 
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Beslist opvallend is dat eigen merkartikelen een veel belangrijker rol spelen dan dikwijls, op 
grond van Winters' positie als contract filler, wordt verondersteld. Een vrij constant deel van het 
omzetvolume - zo'n 20% - bestond in de jaren negentig uit eigen merkartikelen. De belangrijkste 
eigen merken op frisdrankengebied zijn JoJo, Party en Sunshine. JoJo is een paraplumerk 
waaronder tot op heden reeds tien verschillende smaken en smaakvarianten in blik zijn aangebo-
den: Cola, Cola Light (suikervrije cola), Kindercola (cafeïnevrije cola), White Cola (heldere cola 
zonder de bruine kleurstof caramel), Diesel (cola met sinaasappelsmaak), Orange (sinas), Drink 
(lemon-lime), Citron, Tonic en Bitter Lemon. Ook Party en Sunshine zijn paraplumerken, zij het 
dat het aantal smaken en smaakvarianten dat onder deze merknamen wordt aangeboden veel 
minder groot is. In de Party-range zijn tot op heden blikjes Cola, Orange, Drink, Citron en Tonic 
verschenen. De Sunshine-range bestaat slechts uit Orange en Cassis. Op het gebied van vruch-
tendranken en vruchtensappen hanteert Winters de merknamen ProVita en VitaKiss. Sinds kort 
worden echter ook gevitaminiseerde vruchtenlimonades onder deze merknamen aangeboden. 
VitaKiss Multivitamin is bijvoorbeeld een koolzuurhoudende frisdrank met sap van tien ver-
schillende soorten vruchten (ananas, abrikoos, appel, citroen, grapefruit, kiwi, passievrucht, peer, 
perzik en sinaasappel) waaraan negen vitaminen en een provitamine (een stof waaruit in het 
menselijk lichaam vitamine wordt gevormd) zijn toegevoegd. Een ander eigen merkartikel van 
Winters is Preston House, een koolzuurhoudende ijskoffiedrank. 
 
Een niet onbelangrijk eigen merkartikel, dat zowel in blikjes als in eenmalig glas wordt gebot-
teld, is het mineraalwater Maresca. Het merk Maresca (naar de oudst veronderstelde naam van 
het dorp Maarheeze) heeft een merkwaardige voorgeschiedenis. Voor het vervaardigen van 
frisdranken maakte Winters altijd al gebruik van water afkomstig uit één van de drie bronnen op 
eigen terrein maar pas in 1971 kwam men op het idee dit water ook te gaan bottelen onder een 
merknaam. Aanleiding tot deze stap was de slechte kwaliteit van het leidingwater in sommige 
streken van Nederland. Met name in Rotterdam had het leidingwater een zilte smaak, die door 
consumenten niet op prijs gesteld werd. Net als enkele andere frisdrankproducenten rook Winters 
een buitenkansje en kwam het in november 1971 op de markt met literflessen Maresca tegen een 
prijs van / 0,49. Maresca werd bij die gelegenheid niet als mineraalwater gepresenteerd maar als 
"zuiver drinkwater uit Brabant". Over drinkwater was namelijk geen accijns verschuldigd terwijl 
mineraalwater met ingang van 1 januari 1972 was belast met een accijns van 8.5 cent per liter. 
Omdat drinkwater een eerste levensbehoefte was viel het product bovendien onder het lage 
BTW-tarief van 4%, terwijl mineraalwater onder het hoge BTW-tarief van 14% viel. Even 
plotseling als Maresca was verschenen, verdween het product in de loop van 1972 weer uit de 
schappen van de Rotterdamse supermarkten. Door de ingebruikname van nieuwe spaarbekkens 
in de Biesbosch was de kwaliteit van het Rotterdamse leidingwater aanzienlijk verbeterd met als 
gevolg dat de markt voor gebotteld drinkwater volledig instortte. Twaalf jaar lang leidde Maresca 
daarna een slapend bestaan in Winters' merkenportefeuille totdat het in 1984 weer tot leven werd 
gewekt. Henk van den Beuken was namelijk opgevallen dat er in Duitsland nauwelijks of geen 
mineraalwaters in blik werden verkocht. Maresca zou dit gat in de markt kunnen vullen. Inder-
daad bleken aardige exportmogelijkheden voor Maresca te zijn weggelegd, vooral nadat de bron 
waaruit het mineraalwater afkomstig was op 5 februari 1986 door het Ministerie van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur was erkend krachtens het Natuurlijk mineraal- en bronwaterbesluit 
(Warenwet). Maresca was overigens het eerste Nederlandse mineraalwater dat een dergelijke 
erkenning ten deel viel. Sinds maart 1988 wordt Maresca door Winters ook in eenmalige glazen 
flesjes van 25 cl gebotteld. In 1996 werd in totaal 4.4 miljoen liter Maresca vervaardigd, vrijwel 
uitsluitend bestemd voor de export.  
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Na het verlies van haar bottellicenties is Nederland als afzetmarkt voor Winters steeds onbe-
langrijker geworden. Voordat in 1989 de gedwongen ommezwaai moest worden gemaakt werd 
nog zo'n 40% van Winters' omzetvolume in Nederland gerealiseerd. In 1990 was dat belang al 
gedaald tot 21.2% en het jaar daarop werd nog slechts 12.5% van het omzetvolume in Nederland 
behaald. Deze trend zet nog altijd door want in 1996 kwam slechts 8.6% van Winters' omzet-
volume terecht op de Nederlandse markt. Winters werd steeds meer een bedrijf dat van de export 
naar andere Europese landen afhankelijk was. De bulk van de omzet wordt behaald in Duitsland, 
België en Frankrijk. Maar ook naar vrijwel alle andere landen van de Europese Unie wordt 
geëxporteerd. Van grotendeels tijdelijke aard bleek de export naar Oost-Europa direct na de val 
van de Berlijnse muur en de ineenstorting van het Oostblok. De nieuwe regeringen in Oost-
Europa kondigden al spoedig importrestricties af. De buiten-Europese export nam in de jaren 
negentig geen grote vormen meer aan en schommelde tussen de 0.6 en 4.1%. 
 
Dat met contract filling en Europese export goede resultaten kunnen worden behaald bleek reeds 
in het jaar dat Winters haar bottellicenties verloor. Hoewel 1989 gemakkelijk op een rampjaar 
had kunnen uitlopen, werd een winst voor belastingen behaald van ƒ 11.6 miljoen, het tot dan toe 
op één na beste resultaat uit Winters' geschiedenis. In het jaarverslag van TLC Beatrice Inter-
national werd Winters dan ook veel lof toegezwaaid, terwijl Lewis tegelijkertijd wereldkundig 
maakte dat Winters en Sunco niet langer te koop stonden. Lewis: "Excellent managers [...] can 
guide a company through adversity. In 1989, our beverage company Winters in Holland, faced 
the loss of a license to manufacture one of its major brands which contributed 40% of the 
company's sales. Henk van den Beuken [...] and his team were faced with restructuring the 
company on a smaller base to ensure its viability. But the company was also sensitive to the 
needs of employees made redundant and to the very real concerns of the local community. 
Winters had a record year in 1989 and while 1990 will be difficult for the company, the strenght 
of management persuaded us to retain our beverage operations." Van die keuze heeft Lewis 
geen moment spijt gehad. In de jaren negentig maakte Winters een groei door die het sinds de 
exportboom naar het Midden en Verre Oosten niet meer had beleefd. Belangrijker was dat de 
volumegroei ditmaal niet van voorbijgaande aard was maar ook kon worden vastgehouden. 
Tussen 1990 en 1993 groeide het omzetvolume met maar liefst 55.6%: van 97.9 miljoen liter in 
1990 tot 152.3 miljoen liter in 1993. De recordwinst voor belastingen uit 1984 (ƒ 13.3 miljoen) 
werd in 1993 bijna geëvenaard (ƒ 13.0 miljoen). In 1994 werden alle bestaande records gebro-
ken: met een omzetvolume van 181.3 miljoen liter werd een winst voor belastingen behaald van  
ƒ 15.3 miljoen.  
 
Saint-Alban 
 
Hoewel Reg Lewis (die op 19 januari 1993 vrij onverwachts overleed) en zijn vrouw Loida 
Nicolas Lewis (die haar man opvolgde als chief executive officer van TLC Beatrice International) 
in de jaren negentig onverdroten voortgingen met het afstoten van bedrijven van de voormalige 
Beatrice International Food Company, werden tegelijkertijd forse investeringen goedgekeurd in 
profit centers die gerekend werden tot de kernactiviteiten van TLC Beatrice International. Ook 
Winters, dat samen met Sunco de TLC Beatrice International Bottling Group vormde, werd geen 
strobreed in de weg gelegd bij het realiseren van haar moderniserings- en uitbreidingsplannen. In 
de periode 1990-1993 investeerde Winters ƒ 16.9 miljoen gulden in gebouwen, machines en 
andere vaste activa. Zo werd in juli 1991 een derde bliklijn in gebruik genomen met een capaci-
teit van 90.000 blikjes per uur, kwam in november 1992 een nieuwe opslaghal gereed van 5.000 
m2 en werd in maart 1993 een pasteurinstallatie voor blik in gebruik genomen. Deze investerin-
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gen kon Winters gemakkelijk uit eigen middelen financieren daar de winst na aftrek van belas-
tingen over de periode 1990-1993 ƒ 26.7 miljoen bedroeg. Dat het vertrouwen van TLC Beatrice 
International in haar Europese bottelgroep groot is, bleek eens te meer toen in oktober 1995 werd 
ingestemd met het door Winters en Sunco gepresenteerde voorstel tot overname van de Franse 
mineraalwaterproducent S.A. des Eaux Minérales de Saint-Alban. Voor het eerst in het bestaan 
van TLC Beatrice International werd een productiebedrijf gekocht in plaats van afgestoten! De 
overname van Saint-Alban per 1 januari 1996 werd voor 75% gefinancierd door Winters en voor 
25% door Sunco.  
 
Net als Winters kan Saint-Alban (gelegen in het dorpje Saint-Alban-les-Eaux, arrondissement 
Roanne, departement Loire) terugzien op een rijke geschiedenis. Uit diverse negentiende eeuwse 
vondsten van bronzen en koperen Romeinse munten mag worden afgeleid dat de vier mine-
raalwaterbronnen van Saint-Alban-les-Eaux reeds aan het begin van onze jaartelling bekend 
waren. De bronnen zijn vernoemd naar de beeldenaars van de gevonden munten: César, Fausti-
ne, Julia en Antonin. De oudste sporen van een rond deze mineraalwaterbronnen gevestigd stati-
on thermale (een inrichting voor geneeskrachtige baden) stammen uit de zeventiende en achttien-
de eeuw. Haar hoogtijdagen als kuuroord beleefde Saint-Alban-les-Eaux echter in de negen-
tiende eeuw. Vanaf 1860 werd ook de verkoop van gebotteld mineraalwater ter hand genomen. 
Na de Eerste Wereldoorlog raakte het kuren uit de mode en moest de in 1890 opgerichte S.A. des 
Eaux Minérales de Saint-Alban het hoofdzakelijk hebben van de verkoop van gebotteld mine-
raalwater en diverse frisdranken. In 1945 werd het station thermale gesloten. Opvallend is dat 
Saint-Alban als merkartikel pas laat een landelijke distributiespreiding wist te verwerven op de 
Franse markt. Dat is vooral te danken aan de in 1987 geïntroduceerde PET-fles van 1.25 liter. 
Tot dan werden de mineraalwaters en frisdranken van Saint-Alban uitsluitend gebotteld in glazen 
flessen. Van de bijna 20 miljoen liter mineraalwater en frisdrank die Saint-Alban in 1995 
produceerde was meer dan 90% verpakt in de PET-fles. 
 
Op het moment van overname was S.A. des Eaux Minérales de Saint-Alban een klein bedrijf 
(achttien werknemers) met grotendeels verouderde installaties. Winters en Sunco verplichtten 
zich tot forse investeringen in het bedrijf, dat werd voortgezet onder de naam Saint-Alban 
Boissons S.A. Binnen één jaar verrees in Saint-Alban-les-Eaux een geheel nieuwe fabriek die 
behalve een vullijn voor PET-flessen ook een bliklijn herbergt. De nieuwe fabriek, die officieel 
geopend werd op 22 april 1997, biedt werk aan ongeveer zestig mensen. Met de overname van 
Saint-Alban en de bouw en inrichting van de nieuwe fabriek was een bedrag gemoeid van om en 
nabij de Ffr. 110 miljoen. Door de aanwezigheid van een blik- en een PET-lijn is Saint-Alban 
een verlengstuk van zowel Winters als Sunco. Daarmee wordt meteen de strategie van de TLC 
Beatrice International Bottling Group duidelijk. Met Saint-Alban kunnen Winters en Sunco hun 
belangrijkste cliënten op een pan-Europese schaal bedienen waarbij Saint-Alban de productie 
verzorgt voor Zuidwest-Europa (het gebied ten zuiden van de lijn Le Havre, Parijs, Straatsburg) 
en Winters en Sunco gezamenlijk de productie voor Noordwest-Europa verzorgen. Deze verd-
eling van de afzetmarkt leidt tot een aanzienlijke besparing op transportkosten: leveranties vanuit 
Maarheeze en Ninove naar Zuid-Frankrijk, Spanje en Italië zijn thans overbodig. Bijkomend 
voordeel is dat de loon- en energiekosten in Zuid-Frankrijk beduidend lager zijn dan in Neder-
land en België. Met Saint-Alban zijn Winters en Sunco bovendien in staat tot gecombineerde 
levering van frisdranken in blik en PET in geheel West-Europa.  
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Bouwen aan de toekomst 
 
De overname van Saint-Alban toont aan dat Winters bereid en in staat is mee te groeien met haar 
afnemers. Voor de grote voedingsmiddelenconcerns die hun frisdranken, vruchtensappen en 
sportdranken laten vervaardigen door Winters gold reeds dat zij op een pan-Europese schaal 
opereerden. Een betrekkelijk nieuw fenomeen is echter dat ook alle grote West-Europese 
supermarktketens zich bewust zijn geworden van het Europa-zonder-grenzen en zich met het oog 
hierop hebben verenigd in inkoopcombinaties die de landsgrenzen overstijgen. Hoewel pan-
Europese huismerken op het gebied van frisdranken thans nog schaars en van weinig betekenis 
zijn, moet bepaald niet uitgesloten worden geacht dat dergelijke merken in de nabije toekomst 
beslag zullen weten te leggen op een groot gedeelte van de frisdrankenmarkt. Als onderdeel van 
de TLC Beatrice International Bottling Group is Winters in elk geval op deze ontwikkeling 
voorbereid. Daarbij is Winters zich scherp bewust van de aanwezigheid van andere contract 
canners en fillers. Met name op de Duitse markt is de concurrentie de laatste jaren enorm 
toegenomen. Waren er in 1993 nog maar drie Duitse frisdrankproducenten die zich toelegden op 
contract canning en filling, in 1996 waren dat er al zes. Ook in België zijn de afgelopen jaren 
twee moderne contract canning faciliteiten verrezen. Om deze concurrenten het hoofd te kunnen 
bieden blijft kosteneffectiviteit hoog in Winters' vaandel geschreven staan. Dit scherpe kostenbe-
wustzijn heeft geleid tot een steeds verdergaande automatisering van het productieproces en een 
geleidelijk inkrimpend personeelsbestand. In 1990 werd per volledige arbeidsplaats een omzet-
volume gerealiseerd van 696.641 liter, in 1993 was dat reeds opgelopen tot 948.138 liter en in 
1996 bedroeg het omzetvolume per werknemer 1.005.282 liter. Als verdere kosteneffectiviteit 
alleen te verwezenlijken valt door schaalvergroting, zal Winters dit in de toekomst waarschijnlijk 
niet nalaten. Vooralsnog bevindt Winters zich echter in een consolidatiefase. Eerst zal worden 
getracht voldoende volume aan te trekken om de productielijnen in Maarheeze en Saint-Alban-
les-Eaux de gewenste bezettingsgraad te bezorgen. Daarvoor is soms een flexibele instelling 
nodig. Zo aarzelde Winters niet om in 1994 bier in blik te gaan vervaardigen toen bleek dat een 
bepaalde supermarktketen (Aldi) hierin was geïnteresseerd. Vanzelfsprekend wordt dit bier, dat 
wordt verhandeld onder de merknamen Kempenaer en Hofburg, niet in Maarheeze gebrouwen. 
Het pilsener bier is afkomstig van Brouwerij Martens N.V. te Bocholt (België) en wordt per 
tankwagen in Maarheeze aangevoerd. Hoewel Henk van den Beuken de nuchterheid zelve is - 
"vullen is vullen" - is hij er niet weinig trots op dat een bedrijfsactiviteit die in de jaren dertig 
door Everard Winters moest worden beëindigd in de jaren negentig toch weer ter hand kon 
worden genomen. Het enige verschil is dat nu blikjes in plaats van beugelflessen met bier 
worden gevuld. Dat het belang van deze activiteit niet moet worden onderschat blijkt uit het feit 
dat in 1996 reeds 9.5% van Winters' omzetvolume uit bier bestond.  
 
Een derde trefwoord - na kostenbeheersing en flexibiliteit - is kwaliteit. In het licht van de 
toenemende concurrentie houdt Winters ernstig rekening met het feit dat afnemers steeds hogere 
kwaliteit zullen verlangen. Daarbij gaat het allang niet meer alleen over de kwaliteit van het 
eindproduct maar ook over de mate waarin het productieproces wordt beheerst en hygiënerisico's 
kunnen worden geëlimineerd of gereduceerd. Vooral grote voedingsmiddelenconcerns die door 
contract fillers bekende merkartikelen laten vervaardigen, leggen in dit opzicht de meetlat steeds 
hoger. Hun schrikbeeld is dat een merkartikel waarin miljoenen guldens reclame is geïnvesteerd, 
in opspraak raakt vanwege een onachtzaamheid tijdens het productieproces. Bij hun keuze voor 
een contract filler laten voedingsmiddelenconcerns zich dan ook niet alleen leiden door de 
afgegeven prijzen maar ook door de kwaliteitscertificaten en -waarborgen die een bottelaar kan 
overleggen. In dit besef heeft ook Winters de afgelopen jaren grote inspanningen verricht om 



 

 

121 

zich te kunnen meten met de besten in haar branche. Daartoe werd een zogenaamd HACCP-
systeem (hazard analysis critical control points) geïmplementeerd, waarbij alle mogelijke 
hygiënerisico's in kaart werden gebracht en gedetailleerde controleprocedures werden vastge-
steld. Op 26 februari 1997 werd bovendien een ISO 9002-certificaat verkregen na een uitgebreid 
onderzoek door Lloyd's Register Quality Assurance. ISO 9002 is een internationale kwaliteits-
norm voor het gehele productieproces en de direct ondersteunende processen. In het kader van 
dit felbegeerde certificaat werden eveneens talloze procedures, informatiestromen en verantwoor-
delijkheden vastgelegd en in schema's vervat. En dan te bedenken dat Winters ook zonder ISO 
9002-certificaat al bijzonder gunstig uit de bus kwam bij een vergelijkend onderzoek van het 
International Institute for Management Development (Lausanne) onder 50 Europese producenten 
van voedings- en genotmiddelen. In dat onderzoek (juni 1995) werd overigens niet alleen een 
rapportcijfer toegekend voor kwaliteitszorg maar werden ook aspecten als flexibiliteit, 
klantgerichtheid, logistieke beheersing en bedrijfscultuur beoordeeld. Met een 8+ voor "overall 
performance" steeg Winters ver boven de grauwe middelmaat uit. 
 
Hoe zal het Winters vergaan in de derde eeuw van haar bestaan? Daar valt weinig zinnigs over te 
zeggen. Vast staat in elk geval dat Bob Grijpstra, die per 1 januari 1996 Henk van den Beuken 
als algemeen directeur is opgevolgd, geen ingrijpende koerswijzigingen heeft aangekondigd. 
Daaruit mag worden afgeleid dat Winters voor zichzelf nog steeds een bloeiende toekomst ziet 
weggelegd als contract filler van eenmalige verpakkingen. Maar wie de 200-jarige geschiedenis 
van het bedrijf overziet kan alleen maar constateren dat zekerheden niet bestaan en dat de grote 
kracht van het bedrijf juist is gelegen in haar aanpassingsvermogen. Dat aanpassingsvermogen 
heeft gemaakt dat een dorpsbrouwerij uit Maarheeze kon uitgroeien tot de grootste frisdranken-
exporteur van Nederland. Een bedrijf dat veel Nederlanders niet kennen: omdat het bedrijf haar 
naam nooit in kapitalen op een merkartikel heeft geschreven, omdat het bedrijf nooit aan een 
beurs genoteerd heeft gestaan, omdat het bedrijf slechts zelden de pers haalde (er werd sinds 
1955 nooit een boekjaar met verlies afgesloten!), omdat de achtereenvolgende eigenaars en 
directeuren liever in stilte voortbouwden dan luidruchtig de trom te roeren over hun eigen 
prestaties. Gepaste trots, dat mocht, als er weer eens een omzetrecord was gebroken of een 
nieuwe productielijn in gebruik was genomen. Of als het bedrijf na wonderbaarlijk langs de 
afgrond te hebben gescheerd weer vaste grond onder de voeten voelde en kon gaan bouwen aan 
een nieuwe toekomst. Een mooi bedrijf, daar in Maarheeze. Aardige mensen ook. Gewoon 
doorgaan en op tijd het roer om als het nodig is, dan houden ze het daar nog wel een tijdje vol... 
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Bijlage 1: Winters in water 
 
 
Bronwater Import Kantoor Eindhoven  
 
In de eerste jaren na de oorlog werden er in ons land vooral Nederlandse mineraalwaters ge-
dronken. Dat de consument Nederlandse mineraalwaters als Hollandia, Trega, Essenburgher en 
Snelle Sprong prefereerde was vooral een kwestie van prijs: buitenlandse mineraalwaters die op 
fles gebotteld in ons land werden geïmporteerd waren relatief duur door hoge transportkosten en 
invoerrechten. Het enige buitenlandse mineraalwater dat op grote schaal in ons land werd 
gedronken was Victoria, maar dat Duitse mineraalwater werd dan ook vanaf de bron in Ober-
lahnstein (sinds 1887 eigendom van een Nederlandse maatschappij!) met eigen rijnaken naar ons 
land verscheept, waardoor de transportkosten konden worden gedrukt. Nadat in de loop van de 
jaren vijftig diverse Nederlandse mineraalwaterproducenten in problemen waren geraakt en hun 
productie hadden gestaakt, ontstonden er nieuwe kansen voor Belgische, Franse en Duitse mine-
raalwaterproducenten. Jan Winters was één van de eerste Nederlandse drankengrossiers die 
besefte dat er een gat in de markt was. Op 8 juli 1959 richtte hij het Bronwater Import Kantoor 
Eindhoven [B.I.K.] N.V. op, dat in feite een voortzetting was van het reeds langer bestaande 
Algemeen Productenverkoop Kantoor [A.P.K.] N.V. (Amsterdam).1 Het A.P.K. was in de jaren 
vijftig de voornaamste Nederlandse importeur van buitenlands mineraalwater en verkocht onder 
meer de merken Spa Reine en Spa Barisart (België), Apollinaris en Wildunger (West-Duitsland), 
Evian, Vichy Célestins, Vichy Grande Grille, Vichy Hôpital, Vittel Grande Source en Vittel 
Hépar (Frankrijk), Franz-Josef Bitterwasser (Hongarije) en Karlsbader Mühlbrunn (Tjechoslowa-
kije). Tot januari 1958 was het A.P.K. eigendom van dhr. H.J. Bolstier. Na diens overlijden werd 
het bedrijf, nu als een N.V., voortgezet door dhr. W.J. Veraar. Het volledige merkenpakket van 
het A.P.K. werd in 1959 overgenomen door het B.I.K. 
 
Een groot aantal geïmporteerde mineraalwaters genoot de reputatie geneeskrachtig te zijn. 
Sommige mineraalwaters zouden de spijsvertering, stoelgang of urine-afscheiding stimuleren, 
anderen zouden bepaalde tekorten aan mineralen opheffen waardoor kwalen als bloedarmoede, 
bloedvaatvernauwing en aderverkalking konden worden bestreden. Piet Weijmans, die van 1960 
tot 1963 werkzaam was bij het B.I.K., herinnert zich dat hij met monsters en foldermateriaal op 
pad werd gestuurd om huisartsen te overtuigen van de heilzame werking van bepaalde mineraal-
waters. "Er waren nogal wat artsen die bepaalde mineraalwaters voorschreven aan mensen met 
vage klachten of aan zwangere vrouwen. Zodoende vormden drogisten en apothekers voor het 
B.I.K. een belangrijk afzetkanaal."2 De omvang van de Nederlandse mineraalwatermarkt was 
begin jaren zestig overigens niet erg indrukwekkend. Het hoofdelijk verbruik van bron- en mine-
raalwater bedroeg in 1962 in ons land slechts 0.3 liter, tegen bijvoorbeeld 19 liter in België en 25 
liter in Frankrijk. Dit lage verbruik hing ongetwijfeld samen met het sterke consumenten-
vertrouwen in de kwaliteit van het water uit de kraan, dat bovendien niets heette te kosten. In 
landen als België en Frankrijk had de consument veel minder vertrouwen in de drinkbaarheid 
van het leidingwater.  
 
Over de activiteiten van het B.I.K. in de jaren zestig valt (ook bij gebrek aan archiefmateriaal) 
niet veel te vertellen. Gezien de marginale mineraalconsumptie in Nederland mag het echter 

                                                 
1) Nederlandse Staatscourant, 19 augustus 1959, nr. 159, bijvoegsel nr. 1991 
2) Telefonisch interview met dhr. P. Weijmans (Tilburg), 13 december 1996 
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duidelijk zijn dat geen al te groot gewicht aan het B.I.K. moet worden toegekend in vergelijking 
met de overige bedrijven van de gebroeders Winters. Het B.I.K. was een klein bedrijf waar hard 
moest worden aangepakt. Weijmans: "Als er een vrachtwagen uit Spa kwam voorrijden, wat 
zeker eens in de week het geval was, vormden we met al het personeel een levende transportband 
en werd zo'n vrachtwagen kist voor kist gelost. Ongeveer eens in de maand arriveerde er per 
spoor een wagonlading flessen uit Vichy. Op zaterdagochtend moesten we die wagon gaan 
uitladen. Een hels karwei. Die flessen zaten namelijk niet in kisten maar lagen op stro. Ze 
moesten dus ter plekke ook nog in de blauwe kisten van het B.I.K. worden verpakt."3 In publi-
citair opzicht timmerde het B.I.K. nauwelijks aan de weg. Het bedrijf maakte in elk geval slechts 
spaarzaam reclame voor de mineraalwaters die werden geïmporteerd. Van alle mineraalwaters 
die werden verhandeld was het koolzuurhoudende Spa Barisart (vanwege het rode halsetiket 
gewoonlijk aangeduid als Spa `Rood') veruit het belangrijkste. Een koolzuurvrij mineraalwater 
als Spa Reine (Spa `Blauw') was in de ogen van de doorsnee Nederlander niet veel meer dan 
gebotteld leidingwater. Alleen voor water met bubbels ("L'eau qui pétille") was de Nederlandse 
consument bereid te betalen. Ook mineraalwaters met een relatief hoog natriumgehalte en een 
enigszins ziltige afdronk (zoals het Duitse Apollinaris) waren niet erg in trek. Wél in trek waren 
volgens Weijmans de frisdranken op basis van het mineraalwater uit Spa. Bij het B.I.K. zou het 
product Spa Citron, een heldere limonadegazeuse met citroensmaak, in de tweede helft van de 
jaren zestig langzamerhand het product Spa Rood in volume overvleugelen. Ook andere Neder-
landse importeurs van Spa realiseerden behoorlijke omzetten in Spa Citron (Spa `Groen'). Reden 
voor producent Spa Monopole om - zij het incidenteel en niet al te intensief - ook reclame te 
maken voor dit product afzonderlijk, waarbij overigens sterk de link gelegd werd met wat nog 
altijd werd beschouwd als het hoofdproduct. "Spa Citron wordt gemaakt van het zuiverste water 
van Europa: Spa bronwater" luidde de tekst van een advertentie uit 1968. Voor veel Nederlan-
ders zou Spa Citron in de jaren zeventig een opstapje vormen voor de consumptie van mineraal-
water. 
 
Maresca, zuiver drinkwater uit Brabant 
 
Hoewel Winters voor de productie van frisdranken gebruik maakte van water uit eigen bronnen, 
was het nooit bij iemand opgekomen dit water te gaan verhandelen als bron- of mineraalwater. 
De samenstelling van het water was niet bepaald bijzonder waardoor onmogelijk aanspraak kon 
worden gemaakt op één of andere medische claim. Er was simpelweg te weinig verschil met het 
water uit de kraan en dus had het geen zin het water te bottelen. Toen eind 1971 het vertrouwen 
van de Nederlandse consument in de kwaliteit van het Nederlandse leidingwater begon te wanke-
len, was Winters er echter als de kippen bij om het water uit eigen bron te gaan bottelen en 
verkopen. Na berichten in de pers dat in Rotterdam "natuurzuiver drinkwater" uit Noorwegen 
werd geïmporteerd (het Rotterdamse leidingwater had toentertijd een extreem hoog zoutgehalte), 
zag Winters kans om nog diezelfde week in Rotterdam met een concurrerend product op de 
markt te komen. Waar de kartonnen pakken Norwater van 2 liter een consumentenprijs hadden 
van ƒ 1,12 kwam Winters met literflessen Maresca tegen een prijs van ƒ 0,49.4 Hoewel afkomstig 
uit één van de drie onderaardse bronnen op eigen terrein werd Maresca door Winters uitdruk-
kelijk gepresenteerd als een drinkwater. Over drinkwater was namelijk geen accijns verschuldigd 
terwijl mineraalwater met ingang van 1 januari 1972 was belast met een accijns van 8.5 cent per 
liter. Omdat drinkwater een eerste levensbehoefte was viel het product bovendien onder het lage 

                                                 
3) Ibid. 
4) NRC Handelsblad, 10 november 1971; De Volkskrant, 16 en 17 november 1971; Het Vrije Volk, 10, 11 en 15 november 1971; 
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BTW-tarief van 4%, terwijl mineraalwater onder het hoge BTW-tarief van 14% viel. De 
consumentenprijs van een literfles Spa Rood bedroeg daardoor ƒ 0,69.  
 
Voor Rotterdammers was Maresca niet veel meer dan een fantasienaam, een merknaam zonder 
enige betekenis. Zij konden niet weten dat Maresca de oudst bekende naam is van het dorp Maar-
heeze. Waarschijnlijk was de naam Maresca door Winters vooral om sentimentele redenen geko-
zen.5 Rob Winters had namelijk meer dan tien jaar lang in Maarheeze een café-restaurant ge-
ëxploiteerd onder de naam Herberg Maresca. Dit café-restaurant was gevestigd in een oud 
tolwachtershuis, gelegen op een steenworp afstand van de fabriek langs de rijksweg E9. Zake-
lijke besprekingen en vergaderingen van de verkoopleiding vonden in de jaren zestig dikwijls 
plaats in Herberg Maresca. Toen Rijkswaterstaat in 1963 bekend maakte dat de E9 tussen 
Eindhoven en Weert zou worden verbreed, werd Herberg Maresca in eigendom overgedragen 
aan de N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters omdat dit de onderhandelingspositie van de 
fabriek met Rijkswaterstaat sterker maakte.6 Zowel de fabriek als het café-restaurant beschikten 
namelijk over een eigen op- en afrit van de rijksweg en het behoud daarvan werd door de 
gebroeders Winters zeer op prijs gesteld. Duidelijk was wel dat de verbreding van rijksweg E9 
tot sloop van het bestaande café-restaurant zou leiden. Aanvankelijk ging Rob Winters er nog 
van uit dat Herberg Maresca op enkele tientallen meters afstand van de oorspronkelijke plaats 
zou kunnen worden herbouwd. Er werd zelfs een architect in de arm genomen om een Motel 
Maresca te ontwerpen. Maar toen Rijkswaterstaat in augustus 1964 liet weten dat er overwegen-
de bezwaren bestonden tegen een directe op- en afrit van de autosnelweg, liet hij de plannen voor 
herbouw al snel varen. In januari 1970 werd de grond waarop Herberg Maresca stond door 
Rijkswaterstaat gekocht. Met ingang van 1 augustus 1970 werd de exploitatie van het café-
restaurant gestaakt en begin december werd het pand gesloopt. Luttele maanden later verscheen 
de naam Maresca op het etiket van de literflessen zuiver drinkwater uit Brabant.  
 
Op zoek naar een Belgische bron 
 
Even plotseling als Maresca was verschenen, verdween het product weer uit de schappen van de 
Rotterdamse supermarkten. Met de ingebruikname van nieuwe spaarbekkens in de Biesbosch 
verbeterde de kwaliteit van het Rotterdamse leidingwater, waardoor de markt voor gebotteld 
drinkwater in 1972 volledig instortte.7 Wat echter allerminst instortte was de belangstelling van 
de Nederlandse consument voor gebotteld mineraalwater. Als importeur van Spa kon het Jan 
Winters begin jaren zeventig niet ontgaan dat mineraalwaters duidelijk aan populariteit wonnen. 
In 1970 bedroeg het hoofdelijk verbruik van mineraalwater in Nederland nog 0.7 liter per jaar. In 
1975 was dit verbruik gestegen tot 1.4 liter en in 1980 dronk elke Nederlander op jaarbasis 5.5 
liter mineraalwater. Ook de omzetcijfers van het B.I.K. spreken voor zich. Van 1970 tot 1972 
groeide het volume Spa Rood en Spa Blauw dat door het B.I.K. werd verhandeld van 0.5 tot 1.2 
miljoen liter, terwijl daarnaast het omzetvolume van Spa Citron steeg van 0.7 tot 1.1 miljoen 
liter. Buiten Spa importeerde het B.I.K. op dat moment alleen nog bescheiden hoeveelheden 
Vichy Célestins.8 Dit koolzuurvrije mineraalwater is in vergelijking met Spa Blauw relatief 
zwaar gemineraliseerd en smaakt daardoor veel minder neutraal.9 Vanwege de klaarblijkelijke 

                                                                                                                                               
Eindhovens Dagblad, 12 november 1971 
5) Een andere merknaam die overwogen werd was Akwarein.  
6) Notulen directievergadering N.V. Limonadefabriek v/h E.J. Winters, Maarheeze, 4 februari 1963 
7) Het omzetvolume van Maresca was overigens buitengewoon gering: in ruim anderhalf jaar werden nog geen 4.000 literflessen 
verkocht. 
8) Het omzetvolume hiervan daalde van bijna 65.000 liter in 1970 tot nog geen 33.000 liter in 1973 (Omzetboek 1969-1973). 
9) Yke Schotanus, Natuurlijk... mineraalwater : herkomst, smaak en heilzame werking van de belangrijkste mineraalwatermerken, 
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voorkeur van de Nederlandse consument voor neutraal smakend mineraalwater staakte het B.I.K. 
halverwege de jaren zeventig ook de invoer van Vichy Célestins.  
 
Waarom de consumptie van mineraalwaters begin jaren zeventig plotseling snel begon te stijgen, 
is een vraag die zich niet gemakkelijk laat beantwoorden. Algemeen wordt aangenomen dat de 
Nederlandse consument zich in de jaren zeventig in toenemende mate bewust werd van de 
gezondheidsaspecten van bepaalde voedings- en drinkgewoonten, een bewustzijn dat zich 
vertaalde in een vraag naar calorie-arme en natuurlijke producten. Mineraalwaters pasten uitste-
kend binnen deze gezondheidstrend. Daarnaast worden ook andere factoren aangevoerd. Zo zou 
het massatoerisme naar Frankrijk, Spanje en Italië de Nederlander hebben doen laten kennisma-
ken met de aldaar heersende gewoonte om bij de maaltijd mineraalwater te drinken, een gewoon-
te die eenmaal terug in Nederland dikwijls werd overgenomen. Ook het geschonden consumen-
tenvertrouwen in de kwaliteit van het Nederlandse leidingwater en de berichtgeving over de 
verontreiniging van grond- en oppervlaktewater worden vaak genoemd als verklarende factoren 
voor de opmars van het mineraalwater.10 
     
Gezien de toenemende populariteit van vooral Belgische mineraalwaters begon men zich in 
Maarheeze te oriënteren op de mogelijkheid om een eigen mineraalwaterbron in de Belgische of 
Luxemburgse Ardennen te kopen. Duidelijk was verder dat Spa Monopole in toenemende mate 
buiten haar importeurs om zaken deed met Nederlandse afnemers. De reeds eerder genoemde 
Piet Weijmans was in 1964 bij Spa Monopole in dienst getreden als vertegenwoordiger voor de 
Nederlandse markt. Aanvankelijk richtten hij en zijn collega D. Bos zich voornamelijk op 
dranken- en levensmiddelengrossiers en werden nieuw verworven afnemers direct gekoppeld aan 
Nederlandse importeurs. Begin jaren zeventig verschoof deze vorm van matchmaking echter 
meer en meer naar de achtergrond. Grootwinkelbedrijven en inkoopcentrales kregen de Spa-
producten niet langer door tussenkomst van een importeur maar werden rechtstreeks vanuit 
België beleverd. Eind jaren zeventig besloot Spa Monopole de relatie met de Nederlandse impor-
teurs af te bouwen en tegelijkertijd het aantal in Nederland opererende vertegenwoorders te 
verhogen.11 
 
Eén van de eerste bedrijven waar de gebroeders Winters hun oog op lieten vallen was het 
Luxemburgse Source Rosport S.A. Dit bedrijf, gelegen in het gelijknamige plaatsje Rosport in de 
nabijheid van Echternach, was behalve producent van koolzuurhoudend mineraalwater (verkocht 
onder de naam Source Rosport) en koolzuurvrij mineraalwater (verkocht onder de naam Guyse 
Fontaine) tevens bottelaar van Canada Dry voor het Groothertogdom Luxemburg, de Belgische 
provincie Luxemburg en de Franse departementen Moselle en Meurthe et Moselle.12 Het bedrijf 
en de bron waren echter niet te koop zodat naar een andere kandidaat moest worden omgekeken, 
hetgeen waarschijnlijk vrij onopvallend geschiedde want er is wat dit betreft nauwelijks 
bronnenmateriaal voorhanden. In 1974 liet Frans van Engelen aan het Bureau voor Buitenlandse 
Handel van de Belgische ambassade weten dat Winters belangstelling had voor een Belgische 
mineraalwaterbron waarvan de exploitatierechten konden worden overgenomen. Al spoedig 
daarop werd Winters de Compagnie des Eaux de Harre S.A. aangeboden, een kleine mine-
raalwaterproducent gelegen in het plaatsje Harre, zo'n 40 km ten zuiden van Luik in de 
Ardennen. Dit sterk verouderde bedrijf (de meeste machines en installaties dateerden uit 1954) 

                                                                                                                                               
Meppel, Edu'Actief, 1990, p.104-105 
10) Peter Zwaal, Frisdranken in Nederland : een twintigste eeuwse produktgeschiedenis, Rotterdam, Stichting BBM, 1993, p.333 
11) Telefonisch interview met dhr. B. Heij (Maarssen), 13 december 1996  
12) Canada Dry Konzessionärstagung vom 11.-15. April 1972, Helsinki, Finland, [s.l.], Canada Dry G.m.b.H., 1972, S.26-32 
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produceerde zowel koolzuurhoudend (Harre Gazeux) als koolzuurvrij mineraalwater (Harre 
Régime), terwijl ook nog een ijzerhoudend mineraalwater op de markt werd gebracht (Harre 
Ferrugineux). Om niet geheel opgehelderde redenen liet Van Engelen echter in maart 1975 
weten dat Winters geen interesse had in de Compagnie des Eaux de Harre. Waarschijnlijk 
voorzag men bij Winters te grote investeringen om het bedrijf op korte termijn rendabel te 
maken.13 Nog geen half jaar later begon Raak het mineraalwater uit Harre te importeren en dit op 
de Nederlandse markt te verkopen als Raak Bronwater.14 Nog weer later, in 1978, zou de Com-
pagnie des Eaux de Harre worden gekocht door Vrumona, dat het Belgische mineraalwater eerst 
onder de merknaam Pur en vanaf 1981 onder de merknaam Sourcy lanceerde.15  
 
Ondertussen bleef men bij Winters geduldig uitkijken naar een geschikte mineraalwaterbron in 
de Ardennen. Zo informeerde Van Engelen in 1977 naar de vraagprijs van de Source de Suary, 
een mineraalwaterbron gelegen in Wépion, een plaatsje even ten zuiden van Namen. Deze bron 
met een debiet van 145.000 liter per dag stond te koop vanwege de hoge leeftijd van de exploi-
tant. Ongetwijfeld was het ditmaal de vraagprijs van 29 miljoen Belgische Francs (voor een 
eveneens sterk verouderd bedrijf) die Winters deed afzien van verdere onderhandelingen.16 Het 
voorbeeld van Raak volgend waren inmiddels ook enkele andere vooraanstaande Nederlandse 
frisdrankenproducenten mineraalwater uit België gaan importeren. Frisdranken Industrie Neder-
land (Dongen), sinds juni 1976 bottelaar van het merk Victoria, importeerde met het oog op de 
consumentenvoorkeur voor neutraal smakend mineraalwater niet langer mineraalwater uit de 
Victoria-bron in Oberlahnstein (dat smaakte te zout) maar liet per tankwagen mineraalwater uit 
een bron in de Ardennen aanrukken dat in Dongen op fles werd gebotteld onder Victoria-etiket.17  
 
Jan Winters verkocht per 1 oktober 1978 zijn aandelen B.I.K. aan Koninklijke Frisdranken 
Industrie Winters. Van deze nieuwe dochteronderneming had Winters echter weinig plezier. In 
1980 werd de relatie tussen het B.I.K. en Spa Monopole beëindigd terwijl Winters nog steeds 
geen geschikte Belgische mineraalwaterbron had gevonden om over te nemen. Een dergelijke 
overname werd echter steeds minder realistisch. In juli 1980 kwam de Europese mineraalwater-
richtlijn gereed. In bijlage II punt 2d van deze richtlijn werd bepaald dat "het transport van 
natuurlijk mineraalwater in andere recipiënten dan die welke voor de levering aan de eindver-
bruiker zijn goedgekeurd" niet was toegestaan. Dit betekende dat natuurlijk mineraalwater, wilde 
het door de verantwoordelijke autoriteiten als zodanig worden erkend, direct aan de bron in 
flessen zou moeten worden gebotteld. Water dat per tankwagen van de bron naar de bottelarij 
werd getransporteerd mocht geen natuurlijk mineraalwater heten. Voor Nederlandse frisdrank-
producenten die een Belgische mineraalwaterbron exploiteerden betekende dit dat zij een 
bottelarij aan de bron dienden te vestigen. Voor geen enkele Nederlandse frisdrankproducent was 
dit een aantrekkelijke optie. Ook Winters zon op andere wegen om op de groeiende Nederlandse 
mineraalwatermarkt actief te worden. Op 9 januari 1981 brachten Harry Vullinghs en Henk van 
den Beuken een bezoek aan het exportkantoor van Perrier in Parijs om te kijken of de 
verkooprechten van dit Franse mineraalwater voor Nederland konden worden verworven. 
Hoewel Winters zich bereid verklaarde drie jaar lang af te zien van elke winst, waardoor een 
reclamebudget van bijna een half miljoen gulden vrijkwam, zag Perrier af van een samenwerking 

                                                 
13) Brief van dhr. F.V. Perin (Compagnie des Eaux de Harre S.A.) aan dhr. F.A.C. van Engelen (Koninklijke Frisdranken Industrie 
Winters B.V.), Harre, 14 maart 1975; brief van dhr. F.A.C. van Engelen aan dhr. F.V. Perin, Maarheeze, 24 maart 1975 
14) BBM-documentatie 14 (1975) 329 (14 augustus) 
15) H. Reinders en W.J. Bruggeman, De geschiedenis van Vrumona 1945-1993, Bunnik, Vrumona, 1993, p.111-113 
16) Brief van dhr. R. Wanrooy (Rowaco Agencies) aan dhr. F.A.C. van Engelen (Koninklijke Frisdranken Industrie Winters B.V.), 
Putte, 17 juni 1977 
17) Haagsche Courant, 12 maart 1977 
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met Winters en ging het voor de Nederlandse markt met Hero in zee.18  

                                                 
18) Brief van dhr. M. Araud (Perrier Export) aan drs. H.H.M. van den Beuken (Frisdranken Industrie Winters B.V.), Parijs, Frankrijk, 
3 maart 1981 
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Bijlage 2: West Coast Cooler 
 
 
West Coast Cooler was een product dat wèl de Nederlandse consument bereikte, maar dat bij 
gebrek aan succes slechts een uiterst kort leven beschoren was. Zoals uit de merknaam reeds viel 
af te leiden, was West Coast Cooler een zogenaamde wine cooler, een mengdrank van gearoma-
tiseerde witte wijn en koolzuurhoudend water. Wine coolers waren begin jaren tachtig in Califor-
nië geïntroduceerd en in enkele jaren tijds een doorslaand succes geworden in de Verenigde 
Staten. In 1985 werd maar liefst 16.5% van de Amerikaanse wijnproductie in wine coolers 
verwerkt.1 Ook in andere zogenaamde nieuwe wijnlanden (Australië en Nieuw-Zeeland) bleken 
de wine coolers een rage terwijl diverse merken in 1985 ook in Groot-Brittannië hun opwachting 
maakten. Op grond van aanstekelijke berichten in de vakpers èn aangetrokken door de uitsteken-
de marge die met dergelijke nouveautés viel te behalen, besloot ook Winters in april 1986 een 
wine cooler te lanceren. Ondanks dat Vrumona (met het merk Twister), Liko (met het merk 
Sprinkel) en Raak (met het merk London Wine Cooler) Winters op de Nederlandse markt reeds 
voor waren geweest, meenden Van den Beuken, Vullinghs en Koudijs dat er sprake was van een 
"major opportunity". Op Groot-Brittannië en Nederland na was geheel West-Europa nog 
braakliggend terrein. West Coast Cooler, het merk waar Winters haar keus op liet vallen, was 
eigendom van Irish Distillers Ltd. (Dublin), een drankenconcern waarmee Winters in het 
Midden-Oosten goede contacten had opgebouwd. Teneinde het momentum niet te laten verstrij-
ken - de hete zomermaanden stonden immers voor de deur - werden de eerste partijen West 
Coast Cooler door Winters vanuit Ierland geïmporteerd.2 Medio mei 1986 werd West Coast 
Cooler, verpakt in eenmalige glazen 25 cl flesjes, op de Nederlandse markt geïntroduceerd. De 
flesjes per drie stuks verkocht in een zogenaamd clusterpack. Reeds één maand later kon met de 
productie in Maarheeze worden gestart. 
 
Helaas voor Winters bleken veel supermarktketens nogal terughoudend bij het opnemen van 
West Coast Cooler in hun assortiment. De twee grootste ketens, Albert Heijn en Edah (met 
marktaandelen van respectievelijk 23% en 13%) besloten een afwachtende houding aan te 
nemen. Andere supermarktketens vonden één wine cooler op het schap vooralsnog meer dan ge-
noeg.3 Deze terughoudendheid bleek uiteindelijk niet geheel misplaatst. De Nederlandse consu-
ment liep namelijk niet erg warm voor wine coolers. Waar wine cooler in de Verenigde Staten tot 
een soort "wine for the common man" was uitgegroeid, nam de Nederlandse consument liever 
genoegen met een mousserend slobberwijntje dan met een product dat overduidelijk slechts 
aangelengde wijn was. Daarbij was het alcoholpercentage van West Coast Cooler en soortgelijke 
producten te hoog (4%) om deze dranken aan kinderen voor te zetten. Ook in de levensmidde-
lenhandel bleek men het product niet goed te kunnen plaatsen: hoorden wine coolers thuis in het 
wijn- of in het frisdrankenschap?4 Een extra handicap voor West Coast Cooler was dat dit 
product door de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen werd belast met frisdrankenaccijns  
(ƒ 23,20 per 100 liter) èn met wijnaccijns (ƒ 103,51 per 100 liter). De wine coolers van 
Vrumona, Liko en Raak werden daarentegen uitsluitend met wijnaccijns belast. Door deze vorm 
van belastingdiscriminatie was West Coast Cooler in de winkel een stuk duurder dan de wine 

                                                 
1) V. O'Brien, American cooler story, Bruxelles, Fédération Internationale des Vins et Spiritueux, 1986 
2) Verslagen van besprekingen tussen dhr. J.F.S. Asher (Beatrice International Food Europe) en de heren H.L.M. Vullinghs, drs. 
H.H.M. van den Beuken en G.W. Koudijs, Brussel, 9 en 26 april 1986. Geïmporteerd vanuit Ierland werden drie containers met elk 
1.920 trays (1 tray bevatte 24 flesjes West Coast Cooler). 
3) Notitie van dhr. P.H.J.M. Allart (Frisdranken Industrie Winters B.V.), Maarheeze, 6 mei 1986 
4) Peter Zwaal, Frisdranken in Nederland : een twintigste eeuwse geschiedenis, Rotterdam, Stichting BBM, 1993, p.310; De wijn 
scanner nieuwsbrief (1986) 4 (juni) p.1-4 
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coolers van Vrumona, Liko en Raak. Toen deze belastingdiscriminatie in augustus 1986 aan het 
licht trad werd via de B.B.M. bij staatssecretaris van financiën mr. H.J. Koning een klacht inge-
diend. Deze greep in en liet weten dat alle wine coolers in het vervolg met frisdranken- èn met 
wijnaccijns zouden worden belast, zij het dat bij het vaststellen van de heffing zou worden 
gekeken naar de samenstelling van het product. Voor Winters betekende dit dat West Coast 
Cooler voor 26% zou worden belast als ware het wijn en voor 74% als ware het frisdrank. Het 
verschuldigde accijnsbedrag per tray van 24 flessen West Coast Cooler daalde daardoor van  
ƒ 3,18 naar ƒ 2,64.5 De prijsdaling die dit ten gevolg had kon West Coast Cooler echter niet meer 
van de ondergang redden. Even werd nog overwogen West Coast Cooler in een 25 cl blikje op de 
markt te brengen en dit blikje te gaan exporteren.6 In traditionele wijnlanden als Frankrijk en 
Duitsland zat men echter niet op een product als West Coast Cooler te wachten. In mei 1987 
werd door Winters besloten West Coast Cooler uit productie te nemen. Vrumona, Liko en Raak 
besloten eveneens hun wine coolers van de markt te halen.7 

                                                 
5) Brief van drs. C.J. Kievit (Algemene Nederlandse Bond van Frisdrankenfabrikanten en Groothandelaren in Dranken) aan mr. H.J. 
Koning (Ministerie van Financiën), Rotterdam, 28 augustus 1996; brief van drs. H.H.M. van den Beuken (Frisdranken Industrie 
Winters B.V.) aan drs. J.R. Ensing (Ministerie van Financiën), Maarheeze, 2 oktober 1986; notitie van dhr. P. Moors voor dhr. G.W. 
Koudijs (Frisdranken Industrie Winters B.V.), Maarheeze, 11 september 1986 
6) Brief van J. McL. Pearson (The West Coast Cooler Company Ltd.) aan dhr. P.H.J.M. Allart (Frisdranken Industrie Winters B.V.), 
Dublin, Ierland, 27 mei 1987 
7) H. Reinders en W.J. Bruggeman, De geschiedenis van Vrumona, 1945-1993, Bunnik, Vrumona, 1993, p.109 
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Bijlage 3: Het Nigeriaanse avontuur 
 
 
Op 13 december 1976 ontving Winters een telexbericht van het Britse bedrijf Spenmor Associa-
tes1 waarin gevraagd werd of Winters in staat was op zeer korte termijn 100.000 trays van elk 24 
blikjes frisdrank te leveren aan een Nigeriaanse handelsrelatie van Spenmor. De blikjes moesten 
uiterlijk 6 januari 1977 in Nigeria arriveren. Afnemer was de Nigeria National Supply Company 
Ltd. (Ikoyi), het inkoopbureau van de Nigeriaanse overheid.2 Van 15 januari t/m 12 februari 
vond in Nigeria het World Black and African Festival of Arts and Culture (Festac) plaats, een 
evenement waaraan zo'n 17.000 kunstenaars en artiesten uit 56 landen deelnamen. Met de import 
van grote hoeveelheden frisdranken in blik wilde de Nigeriaanse overheid voorkomen dat 
deelnemers en bezoekers van het festival zouden worden geconfronteerd met handelaars die 
woekerprijzen vroegen voor een simpel blikje fris.  
 
Na een blik in het magazijn te hebben geworpen liet Harry Vullinghs weten dat Winters in staat 
was tot verscheping van 40.000 trays Jo-Jo (in de smaken cola, sinas en lemon/lime) vóór 23 
december en tot verscheping van nog eens 40.000 trays vóór het eind van het jaar.3 Uitvoerig 
telefonisch en telegrafisch driehoeksoverleg tussen Winters, Spenmor en Nigeria National 
Supply leidde ertoe dat laatstgenoemd bedrijf vlak voor kerst een mammoetorder plaatste van in 
totaal 200.000 trays Jo-Jo (in de smaken cola, sinas en lemon/lime) te verschepen vóór 15 
januari. Met deze order was een bedrag gemoeid van £ 629.000 (Britse ponden)! Aangezien 
Nigeria National Supply haar order niet schriftelijk bevestigde en het eveneens liet afweten wat 
betreft de door Winters verlangde bankgarantie, zag het er rond de jaarwisseling naar uit dat de 
transactie geen doorgang zou vinden. Op 5 januari liet de Amro Bank echter weten dat Nigeria 
National Supply een letter of credit had geopend ter waarde van £ 162.250 voor een zending van 
50.000 trays Jo-Jo. Ondanks dat de bij een vrachtlijndienst gereserveerde laadruimte inmiddels 
was geannuleerd, lukte het Winters de 50.000 trays Jo-Jo nog op 14 januari te verschepen vanuit 
Antwerpen.4 Op 30 januari 1977, halverwege het Festac, kwamen de blikjes aan in de haven van 
Lagos. Hoewel Vullinghs liet weten dat Winters klaar was voor levering van de resterende 
150.000 trays, hulde Nigeria National Supply zich na afloop van het Festac in een diep stilzwij-
gen.5  
 
Hierdoor geenszins ontmoedigd besloot Winters zich bewust te gaan oriënteren op andere 
exportmogelijkheden naar Nigeria, dat midden jaren zeventig dankzij haar olierijkdom als één 
van de weinige Afrikaanse landen kon beschikken over voldoende harde valuta voor de import 
van westerse consumptie- en kapitaalgoederen. Omdat de Nigeriaanse markt zeer ondoorzichtig 
was en procedures voor het verkrijgen van importvergunningen buitengewoon tijdrovend waren, 
ging Winters op 19 april 1977 in zee met Spenmor Associates, de firma die zo behulpzaam was 
geweest bij de eerste Nigeriaanse exportorder.6 Directeur Alfred Spenser-Morris, die bekend was 

                                                 
1) Spenmor Associates was een werkmaatschappij van Vitalworth Ltd. (London). 
2) Telexbericht van dhr. D. Lewin (Spenmor Associates) aan dhr. H.L.M. Vullinghs (Koninklijke Frisdranken Industrie Winters 
B.V.), London, 13 december 1976 
3) Telexbericht van dhr. H.L.M. Vullinghs (Koninklijke Frisdranken Industrie Winters B.V.) aan dhr. J.O. Alake (Nigeria National 
Supply Company Ltd.), Maarheeze, 15 december 1976 
4) Telexbericht van dhr. H.L.M. Vullinghs (Koninklijke Frisdranken Industrie Winters B.V.) aan dhr. J.O. Alake (Nigeria National 
Supply Company Ltd.), Maarheeze, 17 januari 1977 
5) Brief van dhr. H.L.M. Vullinghs (Koninklijke Frisdranken Industrie Winters B.V.) aan dhr. Dabo Mohammed (Nigeria National 
Supply Company Ltd.), Maarheeze, 8 februari 1977 
6) Brief van dhr. H.L.M. Vullinghs (Koninklijke Frisdranken Industrie Winters B.V.) aan dhr. A.J. Spenser-Morris (Spenmor 
Associates), Maarheeze, 22 februari 1977 
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met alle officiële en minder officiële procedures in Nigeria en bovendien beschikte over uitge-
breide handelscontacten in Nigeria, werd door Winters aangesteld als adviseur. Spenmor Asso-
ciates kreeg de exclusieve verkooprechten van Jo-Jo voor de Nigeriaanse markt en mocht 6% van 
de verkoopprijs (exclusief vrachtkosten) van elk verkocht blikje Jo-Jo in haar zak steken. Daarbij 
kreeg Spenser-Morris een basispremie van ƒ 15.000 per jaar en werden zijn reis- en ver-
blijfkosten in Nigeria volledig vergoed.7 Spenser-Morris kwam na een eerste bezoek aan Nigeria 
in opdracht van Winters (30 april t/m 14 mei 1977) onmiddellijk met een aantal potentiële afne-
mers op de proppen, waaronder de hotelketen Nigeria Hotels Ltd. (Lagos) en het bedrijf Fifth 
Ltd. (Lagos), dat toebehoorde aan de directeur van 's lands op twee na grootste frisdranken-
producent (Nigerian Breweries).8 De Nigeriaanse overheid was echter allesbehalve toeschietelijk 
bij het verstrekken van importvergunningen voor frisdranken. Spenser-Morris probeerde Winters 
ervan te overtuigen dat na een reclamecampagne voor Jo-Jo de importvergunningen vanzelf wel 
zouden loskomen. Vroeg of laat zou de Nigeriaanse overheid haar beleid moeten wijzigen want 
er waren volgens officials inmiddels al zo'n 10.000 (!) aanvragen ingediend voor de import van 
frisdranken uit het buitenland. Aangezien de Nigeriaanse overheid bij het toekennen van ver-
gunningen ongetwijfeld selectief te werk zou gaan, was het zaak nu reeds op te vallen en dus te 
adverteren. Winters voelde er echter niets voor om te adverteren alvorens ook maar één daa-
dwerkelijke order was geboekt.9  
 
De weinig toeschietelijke houding van de Nigeriaanse overheid moet gezien worden in het licht 
van de geleidelijk verslechterende economische situatie. Terwijl de import van consumptiegoe-
deren nog steeds een sterke stijging vertoonde, liepen de inkomsten uit olie-export terug, waard-
oor er een snel oplopend tekort op de Nigeriaanse betalingsbalans ontstond. Door de import van 
frisdranken en tal van andere consumptiegoederen aan banden te leggen, wilde de Nigeriaanse 
overheid voorkomen dat de harde oliedollars ogenblikkelijk naar het buitenland terugvloeiden.10 
Per 1 april 1978 werd zelfs een algeheel importverbod voor frisdranken afgekondigd krachtens 
de zogenaamde Import Prohibition Order 1978, teneinde Nigeriaanse frisdrankproducenten aan 
te zetten tot capaciteitsuitbreiding en/of de vestiging van nieuwe frisdrankproducenten te stimule-
ren.11 Géén van Winters' Nigeriaanse handelscontacten leidde dan ook tot een daadwerkelijke 
order voor Jo-Jo. Winters was echter niet voor één gat te vangen. Reeds in het voorjaar van 1977 
was men begonnen met het ontwikkelen van een nieuw product: een frisdrank met een 
sinaasappelsmaak waaraan melkpoeder en vitaminen waren toegevoegd. Dit product zou niet als 
soft drink maar als nutricial health drink worden gepositioneerd. Tijdens zijn eerste bezoek aan 
Nigeria (22 t/m 30 oktober 1977) oriënteerde Henk van den Beuken zich voornamelijk op de 
afzetmogelijkheden van dit product, dat onder de merknaam ProVita (een samentrekking van 
proteïne en vitamine) in april 1978 aan Nigeriaanse handelsrelaties kon worden gepresenteerd. 
Bij het bepalen van de voor de Nigeriaanse markt meest wenselijke receptuur werd dankbaar 
gebruikt gemaakt van de voedingsadviezen van dr. M.A. Silva, een voormalig medewerkster van 
het Nigeriaanse Ministerie van Volksgezondheid.12 Een blikje Nigeriaanse ProVita van 33 cl 

                                                 
7) Brief van dhr. H.L.M. Vullinghs (Koninklijke Frisdranken Industrie Winters B.V.) aan dhr. A.J. Spenser-Morris (Spenmor 
Associates), Maarheeze, 19 april 1977 
8) A.J. Spenser-Morris, Report of visit to Nigeria, 30th April to 14th May 1977 [typoscript]  
9) Brief van dhr. H.L.M. Vullinghs (Koninklijke Frisdrankenindustrie Winters B.V.) aan dhr. Femi Williams (Ogilvy Benson & 
Mather Ltd.), Maarheeze, 8 juni 1977; H.H.M. van den Beuken, Rapport bezoek aan Lagos 22 t/m 30 oktober 1977 [manuscript] 
10) Rodney P. Rydlun, Marketing in Nigeria, Washington, U.S. Department of Commerce, 1976 (Overseas Business Reports ; 76-
26); Carla Rapoport, Why the spending stopped in Nigeria, Fortune, 16 juli 1979, p.146-152  
11) In nieuwe frisdrankproducerende bedrijven mochten buitenlandse bedrijven krachtens de Nigerian Enterprises Promotion Decree 
no. 3, 1977 hooguit een minderheidsbelang hebben van 40% (Olu Akinboyewa, You and decree no. 3 of 1977, Creative Management 
1 (1977) 3 (September) p.27-29).   
12) Brieven van dr. M.A. Silva aan drs. H.H.M. van den Beuken (Koninklijke Frisdranken Industrie Winters B.V.), Ikoyi, 28 oktober 
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bevatte uiteindelijk de volgende vitaminecocktail: 20 mg vitamine C (ascorbinezuur), 0,6 mg 
vitamine B6 (pyridoxine), 0,51 mg B2 (riboflavine), 0,45 mg B1 (thiamine) alsmede 0,012 mg 
foliumzuur. Deze hoeveelheden vertegenwoordigden ongeveer een derde van de zogenaamde 
recommended daily allowance van de betreffende vitaminen. 
 
Net als voor Jo-Jo kreeg Spenser-Morris de exclusieve verkooprechten voor de Nigeriaanse 
markt.13 Wat hem met Jo-Jo niet was gelukt leek hem met de health drink ProVita wel te gaan 
lukken: in de zomer van 1978 diende zich een serieuze kandidaat aan als alleenimporteur van 
ProVita voor de Nigeriaanse markt. Het betrof het in Lagos gevestigde aannemingsbedrijf (!) Jas 
Builders Ltd. Na een bezoek van algemeen directeur Jas Obi Egbunike aan Maarheeze verwierf 
Jas Builders op 5 september 1978 de exclusieve importrechten.14 Verrassend snel wist Jas 
Builders vervolgens het Nigeriaanse Ministerie van Volksgezondheid zover te krijgen dat 
ProVita werd erkend als health drink. Optimistisch liet Egbunike weten dat in principe niets de 
import van ProVita meer in de weg stond.15 Het verkrijgen van een importvergunning bleek 
echter een onoverkomelijke hindernis. Het Nigeriaanse Ministerie van Volksgezondheid mocht 
dan wel beweren dat ProVita een health drink was, de Nigeriaanse douane-autoriteiten gingen 
nog steeds af op de Nederlandse vrachtbrieven, waarin vermeld stond dat ProVita onder de voor 
frisdranken gebruikelijke tariefpost 22.02 viel. In verband met het geldende importverbod voor 
frisdranken was deze tariefpost, begrijpelijkerwijs, besmet. Teneinde de Nigeriaanse douane-
autoriteiten tot enige inschikkelijkheid te bewegen, probeerden Nigeriaanse associates van Spen-
ser-Morris het met steekpenningen en deed Jas Builders het zelfs voorkomen als had zij de 
intentie om ProVita zélf te gaan produceren. Niets hielp echter. Hoewel Spenser-Morris optimis-
tisch bleef en zich vastklampte aan de op handen zijnde staatkundige veranderingen in Nigeria, 
had Van den Beuken er minder vertrouwen in dat de eerste vrije verkiezingen na 13 jaar militair 
bewind zouden leiden tot het opheffen van alle importrestricties.16 Na bijna ƒ 85.000 aan onkos-
ten van Spenser-Morris te hebben vergoed, zonder dat daar één substantiële order tegenover 
stond, werd de geldkraan per 1 juli 1979 dichtgedraaid. Spenser-Morris bleef echter, met instem-
ming van Winters, uitkijken naar opportunities voor ProVita in Nigeria.17 Een ongevitamini-
seerde versie van ProVita, bestemd voor Nederlandse afnemers, zag in augustus 1979 het licht. 
Op de Nederlandse markt werd ProVita, dat door toevoeging van melkpoeder 0,6% proteïne 
bevatte, gepresenteerd als een drank voor kinderen die niet van melk hielden. Nederlandse 
moeders bleken echter nogal wat bedenkingen tegen ProVita te hebben want het product, verpakt 
in literflessen, werd slecht verkocht. In januari 1981 werd de verkoop door Winters gestaakt 
nadat er precies 332.832 flessen waren verkocht. 
 
Terwijl Jas Builders werd meegedeeld dat de exclusieve importrechten per 1 januari 1980 
kwamen te vervallen als vóór die datum geen vorderingen waren geboekt (hetgeen inderdaad ge-
schiedde)18, probeerde Henk van den Beuken het Nederlandse Ministerie van Financiën ervan te 

                                                                                                                                               
1977 en 27 december 1977 en brief van drs. H.H.M. van den Beuken aan dr. M.A. Silva, Maarheeze, 17 november 1977 
13) Brief van drs. H.H.M. van den Beuken (Koninklijke Frisdranken Industrie Winters B.V.) aan dhr. A.J. Spenser-Morris (Spenmor 
Associates), Maarheeze, 17 maart 1978. Spenser-Morris kreeg daarnaast de exclusieve verkooprechten voor een aantal andere 
Westafrikaanse landen (Kameroen, Benin, Togo, Ghana, Ivoorkust, Liberia en Sierra Leone). 
14) Brief van dhr. H.L.M. Vullinghs (Koninklijke Frisdranken Industrie Winters B.V.) aan dhr. J.O. Egbunike (Jas Builders Ltd.), 
Maarheeze, 5 september 1978 
15) Brief van dhr. D.A. Akoh (Federal Ministry of Health and Social Welfare, Food an Drugs Administration) aan Jas Builders Ltd., 
Lagos, 28 september 1978 en brief van dhr. Jas Obi Egbunike (Jas Builders Ltd.) aan dhr. R.P.J. Winters, Lagos, 3 oktober 1978 
16) Brieven van dhr. A.J. Spenser-Morris (Spenmor Associates) aan drs. H.H.M. van den Beuken (Koninklijke Frisdranken Industrie 
Winters B.V.), London, 16 maart en 18 mei 1979 
17) Brief van drs. H.H.M. van den Beuken (Koninklijke Frisdranken Industrie Winters B.V.) aan dhr. A.J. Spenser-Morris (Spenmor 
Associates), Maarheeze, 28 juni 1978 en brief van dhr. A.J. Spenser-Morris aan drs. H.H.M. van den Beuken, London, 18 mei 1979 
18) Brief van drs. H.H.M. van den Beuken (Koninklijke Frisdranken Industrie Winters B.V.) aan dhr. J.O. Egbunike (Jas Builders 



 

 

133 

overtuigen dat ProVita bij export evengoed onder tariefpost 21.07 kon worden geschaard als 
onder tariefpost 22.02. Tariefpost 21.07 ("producten voor menselijke consumptie, elders ge-
noemd noch elders onder begrepen") was in wezen een restcategorie. Onder de exportproducten 
die in deze categorie werden ingedeeld bevonden zich vloeibare voedings- en vitaminepreparaten 
voor geneeskundige doeleinden. Op grond van het feit dat ProVita proteïnen en vitaminen 
bevatte en de Nigeriaanse Ministerie van Volksgezondheid het product had aangemerkt als een 
health drink, viel er volgens Van den Beuken wel wat voor te zeggen ProVita te scharen onder 
tariefpost 21.07, temeer daar dit voor het binnenlandse handelsverkeer geen gevolgen zou 
hebben. Op de Nederlandse markt werd immers geen gevitaminiseerde ProVita verkocht. Het 
Ministerie van Financiën hield echter voet bij stuk: ProVita was niettegenstaande het vitamine-
complex een kant-en-klare frisdrank en géén vloeibaar voedings- of vitaminepreparaat.19 Dankzij 
bemiddeling van B.B.M.-voorzitter H.J.L. Vonhoff mocht Van den Beuken zijn zaak op 7 
november 1979 mondeling bij staatssecretaris mr. A. Nooteboom bepleiten. Nadat Van den 
Beuken kon aantonen dat identieke frisdranken als ProVita vanuit Groot-Brittannië naar Nigeria 
werden geëxporteerd onder tariefpost 21.07, kreeg hij in april 1980 alsnog zijn zin: bij uitvoer uit 
Nederland naar Nigeria mocht ook ProVita "tot nader order" worden ingedeeld onder tariefpost 
21.07.20  
 
Ondertussen waren nog steeds geen substantiële Nigeriaanse orders voor ProVita geboekt. Maar 
ook daar leek verandering in te komen. In april 1980 wist Spenser-Morris het bedrijf Cosa 
Associates Ltd., gevestigd in Surulere in de nabijheid van de havenstad Lagos, te interesseren 
voor de exlusieve importrechten van ProVita. Cosa Associates plaatste een eerste order van 12 
containers (van elk 2100 trays van 24 blikjes van 33 cl) ProVita.21 De algemeen directeur van 
Cosa Associates, C. Obi Olisa, was een voormalig werknemer van Nigerian Breweries en was 
afkomstig uit dezelfde zakelijke en politieke kringen als Alhaji Shehu Shagari, Nigeria's gekozen 
burgerpresident die op 1 oktober 1979 was geïnaugureerd.22 De politieke machtsbasis van Shaga-
ri's National Party of Nigeria (NPN) lag in het Noorden, in het zakencentrum Kaduna. Naar eerst 
later bleek was Cosa Associates een gloednieuw bedrijf, opgericht vlak na Shagari's verkie-
zingsoverwinning. Of het nu kwam door de politieke connecties van Obi Olisa of door tariefpost 
21.07, feit was dat Cosa Associates vrij spoedig, in oktober 1980, een importvergunning voor 
ProVita wist te verwerven.23 Vooraleer de eerste containers ProVita in Nigeria arriveerden, 
gingen echter ruim vier maanden zoek met onderhandelingen tussen Winters en Cosa over onder 
meer de verkoop- en reclame-inspanningen. Zo wenste Cosa zich niet te committeren aan een 
reclamebudget dat werd uitgedrukt in een percentage van de vracht- en transportkosten. Wat 
betreft de sales targets werd uiteindelijk overeengekomen dat Cosa vóór eind 1982 minimaal 
450.000 trays (circa 215 containers) ProVita zou hebben afgenomen. Tenslotte werd de overeen-
komst, om louter politieke redenen, opgewaardeerd tot een franchise agreement, dat wil zeggen 
dat Cosa een manufacturing option werd toegekend, die echter uitsluitend kon worden verzilverd 

                                                                                                                                               
Ltd.), Maarheeze, 21 september 1979 
19) Brief van Ministerie van Financiën (Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Douane, Afdeling Douanetarief en 
Preferenties) aan Koninklijke Frisdranken Industrie Winters B.V., 's-Gravenhage, 6 juli 1979  
20) Brief van drs. H.H.M. van den Beuken (Koninklijke Frisdranken Industrie Winters B.V.) aan mr. A. Nooteboom (Ministerie van 
Financiën), Maarheeze, 3 januari 1980; brief van mr. A. Nooteboom aan drs. H.H.M. van den Beuken, 's-Gravenhage, 16 januari 
1980; brief van dhr. G. Boersma (Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen) aan drs. H.H.M. van den Beuken 
(Koninklijke Frisdranken Industrie Winters B.V.), 's-Gravenhage, 8 april 1980  
21) Brief van dhr. C. Obi Olisa (Cosa Associates Ltd.) aan dhr. A.J. Spenser-Morris (Spenmor Associates), Surulere, 14 april 1980 
22) James O. Ojiako, 13 years of military rule 1966-79, Lagos, Daily Times of Nigeria, [1980], p.193-212 
23) Brief van dhr. C. Obi Olisa (Cosa Associates Ltd.) aan dhr. A.J. Spenser-Morris (Spenmor Associates), Surulere, 21 oktober 1980 
en brief van dhr. A.J. Spenser-Morris aan drs. H.H.M. van den Beuken (Koninklijke Frisdranken Industrie Winters B.V.), London, 21 
oktober 1980 



 

 

134 

in het geval beide partijen dat wenselijk en/of noodzakelijk vonden.24 Een andere, minstens zo 
belangrijke reden voor het maandenlange oponthoud, was dat Cosa de nodige moeilijkheden 
ondervond bij het openen van een kredietbrief in harde valuta ten gunste van Winters. 
 
Op 4 maart 1981 arriveerde de eerste lading ProVita (6 in plaats van de aanvankelijk bestelde 12 
containers) per schip in de haven van Lagos. Op 19 maart werd begonnen met de distributie van 
ProVita. Op 1 april startte Cosa met een bescheiden reclamecampagne (voor de helft gefinan-
cierd door Winters) bestaande uit radiospotjes en advertenties in de drie belangrijkste Nigeriaan-
se dagbladen. De reclameboodschap was verre van origineel, zoals mag blijken uit het volgende 
radiospotje. Mannenstem: "Looking for an exciting drink? Then try new orange flavoured 
ProVita." Waarna een gezongen jingle: "For instant goodness try it. ProVita is the answer. It's 
delicious, it's exciting." Over de receptie van ProVita door de Nigeriaanse consument is weinig 
bekend. Een door Cosa Associates ingeschakeld marketingadviesbureau meende, voorafgaand 
aan de introductie, dat ProVita een verkeerde kleur (geel) had. Oranje ProVita zou een veel 
grotere kans van slagen hebben omdat Nigerianen nu eenmaal gewend waren aan oranje sinaas-
appellimonades (Fanta, Schweppes Golden Orange).25 Aangezien ProVita uitsluitend verkrijg-
baar was in blikjes (waardoor de kleur niet zichtbaar was) en bovendien de Nigeriaanse vraag 
naar frisdranken het aanbod nog altijd overtrof, maakte Winters zich geen al te grote zorgen over 
de kleurstelling van haar product. Inderdaad bleek ProVita, eenmaal verkrijgbaar in de voor-
naamste supermarkten en warenhuizen van Nigeria, grif van de hand te gaan. Een andere graad-
meter voor het succes was dat Winters door tal van Nigeraanse bedrijven werd benaderd met het 
verzoek om eveneens ProVita te mogen gaan verkopen. Cosa plaatste al spoedig vervolgorders 
van 12 containers (augustus 1981) en 3 containers (december 1981).26 Als bemiddelaar tussen 
Winters en Cosa fungeerde wederom Spenser-Morris, die vanaf 1 juli 1981 opnieuw op 
commissie- én onkostenbasis was aangesteld als Winters' zaakwaarnemer in Nigeria.27 
 
Van 13 t/m 21 februari 1982 was Obi Olisa met ProVita aanwezig op de Kaduna Trade Fair, de 
belangrijkste Nigeriaanse handelsbeurs. Bij die gelegenheid bracht Henk van den Beuken zijn 
tweede bezoek aan Nigeria. Op het eerste gezicht leken de zaken in Nigeria zich voorspoedig te 
ontwikkelen, al was het uiterst twijfelachtig of Cosa op eigen kracht haar sales targets (van 215 
containers vóór eind 1982) zou gaan halen. Niettemin had Winters in Cosa een partner getroffen 
die tenminste in staat was het product Nigeria in te krijgen. Of zoals Spenser-Morris, terugkij-
kend op de inspanningen van de afgelopen drieënhalf jaar, het treffend uitdrukte: "[The pro-
blem] was not finding an importer, big or small, but finding an importer who could get ProVita 
into Nigeria." Voorzichtig werd met Cosa gesproken over de mogelijkheid van het inschakelen 
van één of meer subfranchisenemers, die zich over de verkoop en distributie in de binnenlanden 
van Nigeria konden ontfermen.28 Een ander onderwerp waarover met Cosa werd gesproken was 
de mogelijkheid om de ProVita productlijn uit te breiden met enkele nieuwe smaken (aardbeien 
en mokka). Genoeg tekenen derhalve die duidden op gematigd optimisme van de kant van 
Winters.  
 

                                                 
24) Franchise agreement tussen dhr. C. Obi Olisa (Cosa Associates Ltd.) en dhr. R.P.J. Winters (Koninklijke Frisdranken Industrie 
Winters B.V.), Lagos/Maarheeze, 7 mei 1981 
25) O.J. Udoea, Launch strategies & briefs ProVita for Cosa Associates Ltd., Surulere, Soberano Nigeria Ltd, 30 maart 1981 
26) Brief van drs. H.H.M. van den Beuken (Koninklijke Frisdranken Industrie Winters B.V.) aan dhr. C. Obi Olisa (Cosa Associates 
Ltd.), Maarheeze, 11 augustus 1981 en brief van dhr. C. Obi Olisa aan drs. H.H.M. van den Beuken, Surulere, 3 mei 1982 
27) Overeenkomst tussen dhr. R.P.J. Winters (Koninklijke Frisdranken Industrie Winters B.V.) en dhr. A.J. Spenser-Morris (Spenmor 
Associates), Maarheeze/London, 1 juli 1981 
28) Brief van dhr. A.J. Spenser-Morris (Spenmor Associates) aan drs. H.H.M. van den Beuken (Koninklijke Frisdranken Industrie 
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Geheel onverwachts begonnen zich echter donkere wolken samen te pakken aan de horizon. Op 
20 april 1982 kondigde de Nigeriaanse president Shehu Shagari in een rede voor radio en tele-
visie een aantal maatregelen aan om de deviezenuitvoer te beperken. Deze maatregelen, die met 
onmiddellijke ingang van kracht werden (Economic Stabilization Act 1982), behelsden onder 
meer de invoering van een verplicht invoerdeposito (compulsory advance deposit): kredietbrie-
ven in buitenlandse valuta werden door de Centrale Bank van Nigeria alleen in behandeling 
genomen wanneer 50% van het bedrag vrij van rente als deposito bij de Centrale Bank was 
gestort.29 Deze importbeperking bleek ook Cosa Associates zwaar te treffen. Van de één op de 
andere dag was het afgelopen met bestellingen. Vóór de importbeperkende maatregelen van 
kracht werden, had Winters in 1982 nog 18 containers (37.800 trays) ProVita naar Nigeria ver-
scheept. De laatste zending (van 12 containers) had de haven van Rotterdam nog op 10 april 
1982 verlaten, tien dagen vóór Shehu Shagari de importbeperkende maatregelen had aangekon-
digd.30 Na 20 april 1982 werd geen enkele container meer verscheept. Een klein bedrijf als Cosa 
kon niet voldoende harde valuta genereren om haar kredietbrieven door de Centrale Bank van 
Nigeria geconfirmeerd te krijgen, zo liet Obi Olisa verontschuldigend weten.31  
 
In november 1982 bracht laatstgenoemde op uitnodiging van Henk van den Beuken een bezoek 
aan Maarheeze teneinde te bepalen of de zakelijke relatie onder de gegeven omstandigheden 
moest worden gecontinueerd dan wel beter kon worden verbroken. Uitkomst van de bespreking-
en was dat Winters met moederbedrijf Beatrice Foods zou overleggen of unconfirmed letters of 
credit (niet door de Centrale Bank van Nigeria geconfirmeerde kredietbrieven) ook acceptabel 
waren. Mocht dat het geval zijn dan verplichtte Cosa zich tot een afname over geheel 1983 van 
minimaal 300.000 trays (circa 143 containers).32 Aangezien Winters met het accepteren van dit 
zogenaamde soft credit een groot financieel risico liep, werd gepoogd zich middels een verzeke-
ring hiertegen in te dekken. Geen enkele verzekeringsmaatschappij bleek evenwel bereid tot een 
aannemelijk bod. Na overleg met Beatrice Foods werd niettemin besloten een zending van 15 
containers (31.500 trays) ProVita te verschepen naar Nigeria op basis van soft credit. De waarde 
van deze zending was ƒ 461.475. Cosa had reeds in december 1982 het equivalent van dit bedrag 
in Nigeriaanse valuta (120.475 naira) op rekening van de First Bank of Nigeria Ltd. gestort, die 
vervolgens op 29 december 1982 een kredietbrief in Nederlandse guldens had geopend ten 
gunste van Winters. Obi Olisa liet weten dat First Bank of Nigeria hem had verzekerd dat deze 
kredietbrief hoe dan ook zou worden geconfirmeerd door de Centrale Bank van Nigeria: "They 
are sure that Central Bank must definitely pay." Als het een beetje meezat kon de betaling al 
binnen één maand na ontvangst van de goederen geregeld zijn. Henk van den Beuken hield er 
echter rekening mee dat het wel eens vier maanden of langer zou kunen duren voor de betaling 
van Cosa zou doorkomen.33 Feitelijk was er geen weg terug meer. De blikjes ProVita waren al 
geproduceerd en konden, vanwege hun gevitaminiseerde inhoud, onmogelijk in Nederland 
worden verkocht. Op 23 maart 1983 werden de containers ProVita op hoop van zegen vanuit 
Rotterdam verscheept naar Nigeria, waar ze begin april arriveerden. En toen begon het lange 

                                                                                                                                               
Winters B.V.), London, 29 april 1982  
29) Brief van dhr. C. Obi Olisa (Cosa Associates Ltd.) aan drs. H.H.M. van den Beuken (Koninklijke Frisdranken Industrie Winters 
B.V.), Surulere, 8 mei 1982; Ministerie van Landbouw en Visserij, Berichten Buitenland, speciale uitgave, 14 mei 1982 
30) Brief van drs. H.H.M. van den Beuken (Koninklijke Frisdranken Industrie Winters B.V.) aan dhr. C. Obi Olisa (Cosa Associates 
Ltd.), Maarheeze, 6 april 1982 
31) Brief van dhr. C. Obi Olisa (Cosa Associates Ltd.) aan drs. H.H.M. van den Beuken (Koninklijke Frisdranken Industrie Winters 
B.V.), Surulere, 20 oktober 1982 
32) Brief van drs. H.H.M. van den Beuken (Koninklijke Frisdranken Industrie Winters B.V.) aan dhr. C. Obi Olisa (Cosa Associates 
Ltd.), Maarheeze, 1 december 1982 en brieven van dhr. C. Obi Olisa aan drs. H.H.M. van den Beuken, Surulere, 23 december 1982 
en 26 januari 1983 
33) Brief van dhr. C. Obi Olisa (Cosa Associates Ltd.) aan drs. H.H.M. van den Beuken (Frisdranken Industrie Winters B.V.), 
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wachten.  
 
Op 6 juli informeerde Winters via haar bankrelatie (Standard Chartered Bank PLC) bij First 
Bank of Nigeria wanneer het bedrag van haar uitstaande vordering door de Centrale Bank van 
Nigeria zou worden vrijgegeven. Een nietszeggend briefje ("We will advise you promptly upon 
receipt of foreign exchange covers") was het resultaat.34 Naspeuringen van Spenser-Morris 
wezen naderhand uit dat de kredietbrief pas op 20 juli door First Bank of Nigeria was doorge-
zonden naar de Centrale Bank van Nigeria en dat laatstgenoemde instelling de kredietbrief ruim 
één maand later, op 25 augustus 1983, had geconfirmeerd.35 Met uitbetaling werd echter om 
duistere redenen geen haast gemaakt. Na klinkende verkiezingsoverwinningen in augustus en 
september werd Shehu Shagari op 1 oktober 1983 benoemd voor een tweede ambtstermijn als 
president van Nigeria. Shehu Shagari had zijn herverkiezing vooral te danken aan een aantal 
populistische maatregelen, waarvan de voornaamste de uitwijzing was van twee miljoen illegale 
gastarbeiders uit naburige Afrikaanse landen. Economisch stond Nigeria er slecht voor. Dalende 
olieprijzen op de wereldmarkt en een gierende inflatie brachten de reus van Afrika aan het 
wankelen. Op 31 december 1983 vond een staatsgreep plaats, die een militaire raad (supreme 
military council) onder leiding van majoor-generaal Mohammed Buhari aan de macht bracht.36 
Deze supreme miltary council schortte met onmiddellijke ingang alle betalingen aan het buiten-
land op. In mei 1984 deponeerde Winters haar uitstaande vordering bij The Chase Manhattan 
Bank N.A. in Londen. Laatstgenoemde bank was namelijk door de militaire autoriteiten, na 
wekenlange besprekingen met een groep internationale handelscrediteuren, aangesteld als 
reconciliation bank. Dit hield in dat Chase Manhattan in opdracht van de Centrale Bank van 
Nigeria de aflossing van buitenlandse handelsschulden zou gaan coördineren. Bedoeling was dat 
deze vorderingen zouden worden omgezet in schuldbewijzen in Amerikaanse dollars (US dollar 
promissory notes) van de Nigeriaanse Centrale Bank. In totaal werden bij Chase Manhattan door 
circa 10.000 crediteuren meer dan 200.000 transacties aangemeld voor in totaal ruim 8 miljard 
dollar.37  
 
In mei 1987 kreeg Winters van Chase Manhattan bericht dat haar uitstaande vordering was 
onderzocht en correct bevonden met de verontrustende aantekening dat de tegenwaarde van het 
bedrag in Nigeriaanse naira nooit was voldaan of nog moest worden voldaan ("matched within 
tolerance - pending naira availability"). Van den Beuken, die stellig meende te weten dat Obi 
Olisa het bedrag in december 1982 had gestort op rekening van First Bank of Nigeria, vroeg 
Spenser-Morris de zaak in Lagos en Londen te onderzoeken.38 Deze rapporteerde in november 
1987 dat Obi Olisa niets viel te verwijten. De schuld lag bij First Bank of Nigeria, die verzuimd 
had het bedrag aan de Nigeriaanse Centrale Bank over te maken. De reden van dit verzuim was 
nogal voor de hand liggend: doordat de Nigeriaanse naira kort na de militaire staatsgreep was 
gedevalueerd kwam het door Obi Olisa gestorte bedrag (120.475 naira) niet langer overeen met 
de tegenwaarde in Nederlandse guldens (ƒ 461.475). Pas als het door devaluatie ontstane tekort 

                                                                                                                                               
Surulere, 26 januari 1983 en brief van drs. H.H.M. van den Beuken aan dhr. C. Obi Olisa, Maarheeze, 25 februari 1983 
34) Brief van First Bank of Nigeria Ltd. aan Standard Chartered Bank PLC, Lagos, 22 juli 1983 
35) Brief van dhr. A.J. Spenser-Morris (Spenmor Associates) aan drs. H.H.M. van den Beuken (Frisdranken Industrie Winters B.V.), 
London, 17 november 1984 
36) Jos Moerkamp, Nigeria : mensen, politiek, economie, cultuur, Amsterdam [etc.], Koninklijk Instituut voor de Tropen [etc.], 1994, 
p.27-31 (Landenreeks) 
37) Issue of U.S. dollar notes by the Central Bank of Nigeria in respect of outstanding trade debt, Lagos, Central Bank of Nigeria, 18 
april 1984  
38) Brieven van The Chase Manhattan Bank N.A. aan Frisdranken Industrie Winters B.V., London, 21 juli 1986 en 21 mei 1987; 
brief van drs. H.H.M. van den Beuken (Frisdranken Industrie Winters B.V.) aan dhr. A.J. Spenser-Morris (Spenmor Associates), 
Maarheeze, 1 juni 1987 
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van 50.918 naira zou zijn aangevuld, was First Bank of Nigeria bereid het bedrag over te maken 
aan de Nigeriaanse Centrale Bank, waarna Winters kon toetreden tot het legioen van promesse-
houders.39 Bij een koers van 1 naira = 2.6925 gulden kwam het tekort neer op een bedrag van  
ƒ 137.097. Begrijpelijkerwijs voelde Winters er weinig voor om dit bedrag te betalen. Deze 
huiver werd nog versterkt toen in januari 1988 bekend werd dat terugbetaling van de 
schuldbekentenissen door de Nigeriaanse Centrale Bank zou worden uitgesmeerd over een 
periode van 22 jaar tegen een rente van slechts 3,18% per jaar. De vraag was welke pil het bit-
terst was: het hele bedrag beschouwen als oninbaar óf er nog een fors bedrag tegenaan gooien 
met de kans dat de revenuen ook daarvan marginaal waren. Het was uiteindelijk de Nigeriaanse 
Centrale Bank die een eind maakte aan dit dilemma. In december 1988 werd bekend gemaakte 
dat de uitgifte van schuldbewijzen in Amerikaanse dollars zou worden gestaakt.40 Daarmee stond 
Winters nog slechts de mogelijkheid open haar vordering om te zetten in Nigeriaanse naira. Door 
de schrikbarende Nigeriaanse inflatie was de vordering enkele jaren later vrijwel niets meer 
waard. 
 
Terugkijkend op het Nigeriaanse avontuur kan worden gesteld dat Nigeria voor Winters de 
functie had van een leerschool in overzeese export. Het lesgeld dat moest worden betaald was 
overkomelijk: tegenover de oninbare vordering uit 1983 stonden de exportwinsten die waren 
behaald in de jaren 1977 en 1981-1982. Toen in 1977 de eerste containers Jo-Jo export naar 
Nigeria werd verscheept, was Winters' overzeese exportvolume verwaarloosbaar. In 1983, toen 
de laatste containers ProVita naar Nigeria werden verscheept, bedroeg de export naar landen 
buiten Europa reeds 28% van het totale omzetvolume. Voor een artikel in het tijdschrift Beatrice 
World (een uitgave van het Beatrice-concern) zette Henk van den Beuken in 1985 uiteen wat de 
achtergronden van deze toenemende export-oriëntatie waren. Hoewel Nigeria in het artikel 
nergens wordt genoemd, klinken de lessen die in Nigeria waren geleerd sterk door in de export-
geboden waarmee Van den Beuken zijn artikel besluit. Zo merkt Van den Beuken wijselijk op 
dat exportorders geduld en flexibiliteit vergen, dat grote kennis is vereist betreffende exportdo-
cumenten en douaneformaliteiten, dat uiterste accuratesse noodzakelijk is bij het opmaken van 
betalingsdocumenten omdat een ontbrekend puntje op de i tot uitstel van betaling kan leiden. En 
dat wat betreft valutakwesties nooit water bij de wijn moet worden gedaan: "Be aware of any 
currency restrictions in customer countries. If billing is in foreign currency rate be certain that 
your bank has guaranteed you an exchange rate in local money, so that the selling price and 
margin realized is assured."41  

                                                 
39) Brieven van dhr. A.J. Spenser-Morris (Spenmor Associates) aan drs. H.H.M. van den Beuken (Frisdranken Industrie Winters 
B.V.), London, 5 augustus en 27 november 1987; brief van dhr. C.G. Mansey (First Bank of Nigeria Ltd.) aan Frisdranken Industrie 
Winters B.V., Lagos, 25 april 1988  
40) Circulaire van The Chase Manhattan Bank N.A., London, 2 december 1988 
41) Interne notitie van dhr. H. Hoenig aan dhr. D. Leone (Beatrice Companies, Inc.), 17 juni 1985 
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Bijlage 4: Omzetvolumes Nederland  
 
 
De in onderstaande tabellen vermelde omzetvolumes (in liters) zijn berekend op basis van cijfers 
afkomstig uit het verkooparchief van dhr. E.J.G. van de Goor (Archief Frisdranken Industrie 
Winters B.V.). Deze cijfers zijn grotendeels vervat in een reeks omzetboeken, die gezamenlijk de 
periode januari 1961 - mei 1989 bestrijken. De afzonderlijke delen van deze reeks hebben 
betrekking op de perioden 1961-1970, 1969-1973, 1973-1977, 1977-1981, 1981-1985 en 1985-
1989. Cijfers van voor 1961 zijn eveneens afkomstig uit het verkooparchief, zij het uit andere 
schriftelijke bronnen dan de genoemde omzetboeken.  
 
Tabel 1: Merkartikelen in licentie vervaardigd door Winters voor de Nederlandse markt, 
1953-1989  
Product      Periode Omzetvolume  
Canada Dry Bitter Lemon   1972-1989 1.144.263 
Canada Dry Cassis    1972-1988 1.688.066 
Canada Dry Club Soda    1971-1989 792.064 
Canada Dry Ginger Ale    1971-1989 24.453.960 
Canada Dry Jamaica Cola   1971-1979 3.089.562 
Canada Dry Tonic    1971-1989 1.870.348 
Diet Rite Cola     1980-1981 27.936 
Like-Free      1983-1989 14.212.410 
Royal Crown Cola    1977-1983 16.133.554 
Seven-Up      1953-1989 623.159.541 
Seven-Up Suikervrij (Light)1   1976-1989 30.948.219 
Sunkist 1+42     1975-1988 929.946 
Sunkist Aardbei zonder prik   1989-1989 35.755 
Sunkist Appel/Lemon zonder prik  1969-1972 340.222 
Sunkist Bitter Lemon    1971-1973 42.264 
Sunkist Bitter Orange    1971-1972 28.944 
Sunkist Cerise     1972-1972 286 
Sunkist Cerise zonder prik   1970-1982 1.035.754 
Sunkist Cassis     1988-1989 623.850 
Sunkist Grapefruit    1963-1987 5.866.024 
Sunkist Grapefruit zonder prik   1966-1976 464.200 
Sunkist Lemon     1965-1988 4.039.800 
Sunkist Lemon zonder prik   1966-1981 1.098.186 
Sunkist Orange     1963-1989 23.204.313 
Sunkist Orange Light    1988-1989 47.328 
Sunkist Orange zonder prik   1963-1989 40.901.021 
Sunkist Orange Squash3    1968-1970 13.852 
Sunkist Orange vruchtendrank   1971-1979 266.874 
Sunkist Sinas     1971-1989 14.698.716 
Sunkist Sinas Light    1987-1989 222.816 
West Coast Cooler    1986-1987 onbekend  
1) Seven-Up Suikervrij werd in 1982 herdoopt in Seven-Up Light. 
2) Vijf maal geconcentreerd sinaasappelsap. Vermeld omzetvolume is niet omgerekend naar consumptie-
sterkte. Ervan uitgaande dat 20 cl geconcentreerd product gelijk is aan 1 liter sinaasappelsap bedraagt het 
omzetvolume omgerekend naar consumptiesterkte 4.649.730 liter. 
3) Vruchtenlimonadesiroop. Vermeld omzetvolume is niet omgerekend naar consumptiesterkte.  
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Tabel 2: Eigen merkartikelen vervaardigd door Winters voor de Nederlandse markt, 1950-
1989  
Product      Periode Omzetvolume  
JoJo Cola      1970-1989 onbekend 
JoJo Lemon/Lime    1973-1989 onbekend 
JoJo Orange      1972-1989 onbekend 
JoJo Orange zonder prik    1961-1968? onbekend 
Maresca drinkwater    1971-1972 3.912 
Maresca mineraalwater    1984-1989 onbekend 
Pressina Jaffa Orange zonder prik  1970-1973? onbekend 
Pressina Jaffa Sinas    1971-1973? onbekend 
Pressina Silverline Citroen1   1968-1970 2.959 
Pressina Silverline Frambozen1   1968-1973 20.052 
Pressina Silverline Sinaasappel1  1968-1973 57.766 
ProVita      1979-1981 332.848 
Tiger Tonic      1950-1964? onbekend 
Wiso       1954-1964? onbekend 
Yo-Yo       1955-1964? onbekend  
 
1) Vruchtenlimonadesiroop. Vermeld omzetvolume is niet omgerekend naar consumptiesterkte. 
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Tabel 3: Merkartikelen in contract vervaardigd door Winters voor de Nederlandse markt, 
1968-1989  
Product    Opdrachtgever  Periode Omzetvolume  
3-ES Drink    Bavaria   1985-1988 2.295.794 
A & O Orange zonder prik A & O    1970-1973 onbekend 
AH Citron zonder prik  Albert Heijn   1971-1973 onbekend 
AH Orange zonder prik  Albert Heijn   1971-1973 onbekend 
ETOS Cassis   ETOS    1973-1973 onbekend 
ETOS Cola    ETOS    1973-1973 onbekend 
ETOS Lemon/Lime  ETOS    1973-1973 onbekend 
ETOS Sinas    ETOS    1973-1973 onbekend 
Jamin Cerise zonder prik Jamin    1970-1973 onbekend 
Jamin Lemon zonder prik Jamin    1970-1972 onbekend 
Jamin Orange zonder prik Jamin    1968-1973 onbekend 
Hero Appelsap   Hero    1981-1989 1.260.558 
Hero Bitter Lemon  Hero    1981-1989 342.363 
Hero Cassis    Hero    1979-1989 12.904.972 
Hero Cassis Light  Hero    1988-1989 84.324 
Hero Cerise    Hero    1979-1989 1.802.219 
Hero Cerise Light  Hero    1988-1989 18.300 
Hero Citroen   Hero    1987-1989 136.514 
Hero Citroen Light  Hero    1988-1989 16.680 
Hero Cola    Hero    1979-1985 1.068.138 
Hero Dubbelfris Perzik/Sinas Hero    1987-1987 12.408 
Hero Grapefruit   Hero    1986-1988 56.592 
Hero Jus d=Orange  Hero    1981-1989 1.401.102 
Hero Lemon/Lime  Hero    1979-1989 1.340.696 
Hero Sifrès    Hero    1981-1989 436.535 
Hero Sinas    Hero    1979-1989 11.517.516 
Hero Sinas Light   Hero    1988-1989 28.374 
Hero Tonic    Hero    1979-1981 239.762 
Herschi Pub    Herschi   1977-1980 519.156 
Joy Orange zonder prik  Vrumona   1971-1971 17.253 
Pepsi-Cola    Vrumona   1972-1975 onbekend 
Royal Club Bitter Lemon Vrumona   1973-1975 onbekend 
Royal Club Tonic  Vrumona   1974-1975 onbekend 
Royal Crown Cola  Hero    1983-1988 4.750.326 
Seven-Up1    Scheperboer   1970-1974 2.022.358 
Seven-Up2    Vrumona   1970-1983 onbekend3 
SiSi Cassis    Vrumona   1972-1975 onbekend 
SiSi Citroen    Vrumona   1972-1975 onbekend 
SiSi Lemon zonder prik  Vrumona   1971-1971 657 
SiSi Orange zonder prik  Vrumona   1971-1973 1.021.161 
SiSi Sinas    Vrumona   1972-1975 onbekend  
 
1) Eenmalige glazen flesjes van 33 cl (1970), blikjes van 34 cl (1973) en 33 cl (1974), glazen 
retourflessen van 20.5 cl (1973-1974) en 1 liter (1974). 
2) Eenmalige glazen flesjes van 33 cl (1970-1971), blikjes van 34 cl (1971-1973) en 33 cl (1974-1975), 
glazen retourflessen van 20.5 cl (1971-1972) en 29.6 cl (1971-1974) en glazen plastishield flessen van 25 
cl (1982-1983). 
3) Omzetvolume 1970-1973 is 4.706.691 liter, omzetvolume 1974-1975 is onbekend en omzetvolume 
1982-1983 is 45.060 liter. 
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Tabel 4: Merkartikelen niet door Winters zelf vervaardigd maar wel door Winters of één 
van haar dochtermaatschappijen op de Nederlandse markt verkocht, circa 1935-19891  
Product    Producent    Periode Omzetvolume  
B3 Appelsap   B3 (Vrumona)   1967-1970 85.361 
B3 Druivensap   B3 (Vrumona)   1968-1970 23.148 
B3 Jus d=Orange   B3 (Vrumona)   1967-1970 45.231 
B3 Nectar2    B3 (Vrumona)   1968-1970 18.233 
B3 Sinaasappeldrank  B3 (Vrumona)   1968-1970 6.863 
B3 Tomatensap   B3 (Vrumona)   1967-1970 12.024 
B3 Tomatensap Cocktail B3 (Vrumona)   1967-1970 3.217 
Coca-Cola    Bottelmaatschappij Dongen  1950-1954? onbekend 
Fosco     Vrumona    1967-1970 26.785 
Hero Ananas3   Hero     1950-1955 onbekend 
Hero Cassis3   Hero     1938-1955 onbekend 
Hero Cerise3   Hero     1941-1955 onbekend 
Hero Frambozen3   Hero     1936-1955 onbekend 
Hero Grapefruit3   Hero     1937-1955 onbekend 
Hero Perl3    Hero     1935?-1955 onbekend 
Hero Sinas3    Hero     1936-1955 onbekend 
Pepsi-Cola    Vrumona    1964-1970 774.554 
Royal Club Tonic4  Vrumona    1964-1970 184.609 
Schweppes Baby Soda5  Schweppes Genval   1978-1980 14.330 
Schweppes Bitter Grapefruit5 Schweppes Genval   1978-1980 3.391 
Schweppes Bitter Lemon5 Schweppes Genval   1978-1980 99.023 
Schweppes Bitter Orange5 Schweppes Genval   1978-1980 6.381 
Schweppes Dry Ginger Ale5 Schweppes Genval   1978-1980 15.202 
Schweppes Soda5   Schweppes Genval   1978-1980 114.761 
Schweppes Sweet Ginger Ale5 Schweppes Genval   1978-1980 47.680 
Schweppes Tonic5  Schweppes Genval   1978-1980 120.757 
Seven-Up6    Sunco     1985-1989 28.519.452 
Seven-Up7    Vrumona    1966-1973 4.078.170 
Si-Si (SiSi Sinas)8  Vrumona    1964-1970 1.143.643 
SiSi Cassis    Vrumona    1969-1970 52.140 
Si-tron     Vrumona    1966-1967 3.681 
Spa Barisart5,9   Spa Monopole   1978-1980 2.954.525 
Spa Citron5    Spa Monopole   1978-1980 2.876.732 
Spa Lemon5    Spa Monopole   1978-1980 40.872 
Spa Orange5    Spa Monopole   1978-1980 402.539 
Spa Reine5,10   Spa Monopole   1978-1980  299.888 
Sunkist Lemon Juice  Rickertsen    1968-1975 154.347 
Sunkist Orange6   Sunco     1988-1989 8.432.586 
West Coast Cooler  Irish Distillers   1986-1986 34.560  
 
1) De bedoelde dochtermaatschappijen van Winters zijn Handelmaatschappij Winters (sinds 1959) en 
Bronwater Import Kantoor Eindhoven (sinds 1978). 
2) Verzamelnaam voor B3 Abrikozendrank, B3 Perendrank en B3 Perzikendrank. 
3) Jan en Rob Winters bleven via hun drankengroothandels in Eindhoven en Maarheeze ook na 1955 
Hero-vruchtenlimonades verkopen. Deze drankengroothandels stonden echter los van Limonadefabriek 
v/h E.J. Winters en haar dochtermaatschappijen. 
4) Inclusief bescheiden volumes Royal Club Ginger Ale en Royal Club Sodawater. 
5) De frisdranken van Schweppes Genval Ltd. en Spa Monopole S.A. werden voor 1978 reeds verkocht 
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door het Bronwater Import Kantoor Eindhoven B.V., dat toen echter nog geen dochterbedrijf was van 
Koninklijke Frisdranken Industrie Winters B.V. 
6) Verpakt in 1.5 liter PET-flessen. 
7) Verpakt in 18 liter premixcontainers. 
8) Si-Si werd in 1969 herdoopt in SiSi Sinas. 
9) Bij de consument beter bekend als Spa ‘rood’. 
10) Bij de consument beter bekend als Spa ‘blauw’. 
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Bijlage 5: Verpakkingsassortiment 
 
 
Dit overzicht van door Winters tussen 1955 en 1989 gevoerde verpakkingen streeft slechts naar 
volledigheid waar het verpakkingen betreft die in Maarheeze werden afgevuld. De verpakkingen 
van handelsartikelen ontbreken ten dele. Eenmalige verpakkingen zijn gemarkeerd met een 
asterisk (*). 
 
Periode Verpakking  
1955-1976 20.5 cl groenglazen fles met ingebrand Seven-Up etiket 
1959-1974 82 cl groenglazen fles met ingebrand Seven-Up etiket 
1961-1981 19 cl Tetra Pak* 
1962-1972 70 cl groenglazen fles met ingebrand Seven-Up etiket (Seven-Up Aachen) 
1963-1975 75 cl witglazen fles met ingebrand Sunkist-etiket 
1963-1976 20.5 cl witglazen fles met ingebrand Sunkist-etiket 
1965-1975 19.5 liter premix container (Seven-Up Aachen) 
1966-1970 75 cl groenglazen fles met ingebrand Seven-Up etiket (Seven-Up Belgium) 
1966-1973 18 liter premix container (Seven-Up)1 
1966-1973 33 cl groenglazen fles* 
1967-1971 70 cl glazen siroopfles (Sunkist squashes)* 
1968-1975 15 cl groenglazen fles (Sunkist Lemon Juice)2* 
1968-1988 19 cl PVC-drinkbeker met aluminium scheurdeksel* 
1970-1973 34 cl blik met treklip* 
1971-1974 18 cl groenglazen fles (Canada Dry) 
1971-1989 1 liter witglazen fles    
1971-1979 10 cl PVC-drinkbeker met aluminium scheurdeksel* 
1971-1975 35 cl blik met treklip* 
1974-1989 33 cl diepgetrokken blik met treklip* 
1975-1989 20 cl groenglazen fles  
1975-1988 20 cl Brik Pak* 
1977-1989 20 cl witglazen fles 
1982-1988 25 cl glazen plastishield fles* 
1983-1987 29.6 cl glazen plastishield fles* 
1983-1989 25 cl diepgetrokken slimline blik met treklip* 
1984-1987 50 cl glazen plastishield fles* 
1985-1989 1.5 l groene PET-fles3* 
1986-1987 25 cl groenglazen fles (West Coast Cooler)* 
1986-1989 15 cl diepgetrokken blik met treklip* 
1987-1987 37.5 cl diepgetrokken blik met treklip*  
 
1) Geproduceerd door Vrumona. 
2) Geproduceerd door Rickertsen. 
3) Geproduceerd door Sunco. 
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Bijlage 6: Assortimentsbeleid 
 

 
Tot 1959 is er slechts sprake van één smaak, één verpakking en dus ook slechts één -
smaak/verpakkingscombinatie: Seven-Up in een flesje van 20.5 cl. Pas in 1976 zal een tweede smaak (of 
eigenlijk een smaakvariant) in deze productlijn worden geïntroduceerd: Seven-Up Suikervrij. Seven-Up 
Suikervrij wordt in 1982 herdoopt in Seven-Up Light. Pas nadat Winters haar Seven-Up licentie heeft 
verloren zal verdere uitbeiding worden gegeven aan het aantal smaken met Cherry Seven-Up (1991), een 
lemon-limedrank met een vleugje kersenaroma, en Seven-Up Ice Cola (1995), een heldere coladrank 
zonder de bruine kleurstof caramel. Van 1959 t/m 1975 is het aantal smaak/verpakkingscombinaties gelijk 
aan het aantal verpakkingen. Opvallend is dat Winters in deze periode maar liefst drie verschillende 
gezinsflessen Seven-Up voert: een 82 cl fles voor Zuid en Oost-Nederland (1959-1974), een 70 cl fles 
voor het Regierungsbezirk Aachen (1962-1972) en een 75 cl fles voor België (1966-1970). Van 1976 t/m 
1981 vult Winters Seven-Up nog slechts af in drie verpakkingen: blikjes van 33 cl, horecaflesjes van 20.5 
cl (in 1977 vervangen door flesjes van 20 cl) en literflessen. In verband met de buiten-Europese export 
worden begin jaren tachtig verscheidene nieuwe verpakkingen geïntroduceerd: een 25 cl plastishield fles 
(1982), een 29.6 cl plastishield fles (1983), een 29.6 cl blik (1983) en een 50 cl plastishield fles (1985). 
Andere nieuwe verpakkingen zijn vooral bestemd voor de Nederlandse markt zoals de 1.5 liter PET-fles 
(1985), het 25 cl slimline blik (1986) en het 37.5 cl blik (een speciale actieverpakking, 1987). Omdat een 
aantal van deze verpakkingen slechts korte tijd worden gevoerd leidt dit tot een grillig verloop van de 
betreffende curve. 
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De Sunkist-productlijn wordt gekenmerkt door een ongekende productvariëteit, in het bijzonder wat 
betreft het aantal smaken en smaakvarianten: maar liefst 25 in de periode 1963-1989. Een klein aantal 
daarvan was uitsluitend bestemd voor de export, te weten Sunkist Jus d’Ananas (1983-1989), Sunkist Jus 
d’Orange (1983-1989), Sunkist Exotic (1983-1989) en Sunkist Pomme Cassis (1983-1985). Deze smaken 
werden verpakt in een 25 cl slimline blik en waren bestemd voor Dunand (Parijs). Wat opvalt is dat in 
sommige verpakkingen slechts één smaak verkrijgbaar was. De PVC-beker van 10 cl met aluminium 
scheurdeksel (1971-1979) werd door Winters slechts gebruikt voor de vruchtendrank Sunkist Orange 
(deze smaak/verpakkingscombinatie werd hoofdzakelijk geleverd aan luchtvaartmaatschappijen), het 20 cl 
Brik Pak (1975-1988) bevatte uitsluitend het geconcentreerde sinaasappelsap Sunkist 1+4 en in de 25 cl 
plastishield fles (1982-1988) werd door Winters slechts Sunkist Orange gebotteld. Ook in de van 
Rickertsen betrokken 15 cl fles (1968-1975) en de van Sunco betrokken 1.5 liter PET-fles (1988-1989) 
was slechts één smaak leverbaar: Sunkist Lemon Juice respectievelijk Sunkist Orange. Het 19 cl Tetra Pak 
en de literfles werden daarentegen elk gebruikt voor vijf smaken. Van 1963 t/m 1972 was er sprake van 
een voortdurend toenemend aantal smaak/verpakkingscombinaties in de Sunkist-productlijn. Vanaf 1973 
werd de productlijn vooral ingekrompen. 
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Bij Canada Dry zien we dat het aantal gevoerde verpakkingen lange tijd constant blijft. Van 1971 t/m 
1982 voerde Winters voor de Canada Dry-productlijn slechts drie verpakkingen: een literfles, een 
horecaflesje (van 1971 t/m 1974 een flesje van 18 cl, daarna een flesje van 20 cl) en een blikje (van 1971 
t/m 1973 het 34 cl blikje, daarna het 33 cl blikje). Vanaf 1983 begint het aantal verpakkingen met het oog 
op de export naar buiten-Europese gebieden snel te groeien en doen achtereenvolgens een 25 cl 
plastishield fles (1983), een 29.6 cl plastishield fles (1984), een 25 cl blikje (1984), een 50 cl plastishield 
fles (1985) en een 15 cl blikje (1986) hun intrede. Het zijn vooral deze verpakkingen die zorgen voor de 
explosie van het aantal geproduceerde smaak/verpakkingscombinaties medio jaren tachtig. Toen in de 
tweede helft van de jaren tachtig de buiten-Europese export instortte, werden alle nieuwe verpakkingen 
weer uit het assortiment verwijderd en slonk de Canada Dry-productlijn weer tot haar oude proporties. 
Overigens vervaardigde Winters voor de export ook enkele Canada Dry-smaken die nooit op de 
Nederlandse markt verschenen, te weten Canada Dry Sport Cola (1976-1987), Canada Sunripe Orange 
(1978-1985), Canada Dry Grapefruit (1978-1979) en Canada Dry Hi-Spot Lemon (1984-1987).    
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Bijlage 7: Financiële kengetallen 
 
 
 
Jaar 

 
Omzet (x ƒ 1.000) 

 
Verkoopwaarde (x ƒ 1.000 en 
in % van de omzet) 

 
Brutomarge (x ƒ 1.000 en in 
% van de omzet) 

 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

 
63.491 
66.190 
70.810 

100.680 
101.553 
112.437 
151.391 
109.260 
91.681 
90.371 
81.121 
94.576 
91.622 

117.512 
120.470 
140.220 
170.569 
155.891 

 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

 
50.500 
50.554 
54.134 
76.928 
80.594 
87.214 

113.821 
84.778 
73.109 
72.865 
63.661 
73.867 
81.751 

102.620 
102.270 
119.330 
145.130 
134.438 

 
79.54% 
76.35% 
76.45% 
76.41% 
79.36% 
77.57% 
75.18% 
77.59% 
79.74% 
80.63% 
78.48% 
78.10% 
89.23% 
87.33% 
84.89% 
85.10% 
85.09% 
86.24% 

 
12.991 
15.654 
16.675 
23.752 
20.959 
25.223 
37.571 
24.482 
18.572 
17.507 
17.459 
20.710 
9.871 

14.892 
18.200 
20.890 
25.439 
21.453 

 
20.46% 
23.65% 
23.55% 
23.59% 
20.64% 
22.43% 
24.82% 
22.41% 
20.26% 
19.37% 
21.52% 
21.90% 
10.77% 
12.67% 
15.11% 
14.90% 
14.91% 
13.76% 

 
 
Jaar 

 
Verkoopkosten (x ƒ 1.000 en 
in % van de omzet) 

 
Algemene kosten (x ƒ 1.000 
en in % van de omzet) 

 
Bijzondere baten en lasten (x 
ƒ 1.000 en in % van de 
omzet) 

 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

 
6.854 
7.256 
8.029 

11.758 
11.022 
12.000 
20.564 
13.703 
10.074 
8.251 
8.066 
6.850 
2.902 
4.045 
4.392 
5.301 
7.271 
7.448 

 
10.79% 
10.96% 
11.34% 
11.68% 
10.85% 
10.67% 
13.58% 
12.54% 
10.99% 
9.13% 
9.94% 
7.24% 
3.17% 
3.44% 
3.65% 
3.78% 
4.26% 
4.78% 

 
2.794 
3.111 
2.435 
3.695 
3.787 
4.022 
4.119 
4.616 
3.593 
3.456 
3.085 
2.605 
2.229 
1.819 
2.433 
2.511 
3.245 
3.723 

 
4.40% 
4.70% 
3.44% 
3.67% 
3.73% 
3.58% 
2.72% 
4.22% 
3.92% 
3.82% 
3.80% 
2.75% 
2.43% 
1.55% 
2.02% 
1.79% 
1.90% 
2.39% 

 
1.447 
0.634 
0.417 
1.424 
2.295 
1.113 
0.415 
1.285 
0.544 
0.469 

-4.901 
0.384 
2.408 

-0.380 
0.241 

-0.036 
0.337 
0.452 

 
2.28% 
0.96% 
0.59% 
1.41% 
2.26% 
0.99% 
0.27% 
1.18% 
0.59% 
0.52% 
6.04% 
0.41% 
2.63% 
0.32% 
0.20% 
0.03% 
0.20% 
0.29% 
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Jaar 

 
Winst voor belastingen (x 
ƒ 1.000 en in % van de 
omzet) 

 
Belastingen (x ƒ 1.000 en in 
% van de omzet) 

 
Winst na belastingen (x  
ƒ 1.000 en in % van de 
omzet) 

 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

 
4.791 
5.921 
6.628 
9.722 
8.445 

10.314 
13.302 
7.449 
5.449 
6.269 
1.408 

11.638 
7.149 
8.648 

11.616 
13.042 
15.260 
10.734 

 
7.55% 
8.94% 
9.36% 
9.65% 
8.32% 
9.17% 
8.80% 
6.82% 
5.94% 
6.94% 
1.74% 

12.31% 
7.80% 
7.36% 
9.64% 
9.30% 
8.95% 
6.89% 

 
1.395 
2.407 
3.126 
4.429 
3.856 
4.352 
5.289 
2.724 
1.679 
2.456 
0.339 
4.018 
2.450 
2.946 
4.048 
4.592 
5.376 
3.696 

 
2.20% 
3.64% 
4.41% 
4.40% 
3.80% 
3.87% 
3.49% 
2.49% 
1.83% 
2.72% 
0.42% 
4.25% 
2.67% 
2.51% 
3.36% 
3.27% 
3.15% 
2.37% 

 
3.396 
3.514 
3.502 
5.294 
4.589 
5.962 
8.013 
4.725 
3.770 
3.813 
1.068 
7.620 
4.699 
5.702 
7.568 
8.450 
9.884 
7.038 

 
5.35% 
5.31% 
4.95% 
5.25% 
4.52% 
5.30% 
5.31% 
4.33% 
4.11% 
4.22% 
1.32% 
8.06% 
5.13% 
4.85% 
6.28% 
6.03% 
5.79% 
4.51% 
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Bijlage 8: Afzetmarkten 
 
 
 
Jaar 

 
Omzetvolume 
(x 1.000 liter) 

 
Nederland (x 1.000 
liter en in % van het 
omzetvolume) 

 
Europa (x 1.000 liter 
en in % van het 
omzetvolume) 

 
Buiten-Europa (x 
1.000 liter en in % van 
het omzetvolume)  

 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

 
56.963 
75.265 
77.070 
89.395 
83.166 
66.137 

 
 
 
 

103.239 
125.801 
95.542 

 
97.748 
88.734 

 
97.878 

121.540 
136.225 
152.271 
181.319 
170.847 
149.988 

 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

 
 
 
 

100% 
100% 
100% 

 
100% 
100% 

 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

 
29.635 
34.483 
48.336 
49.475 
49.925 
51.342 

 
 
 
 

45.829 
41.979 
43.555 

 
 
 
 

20.745 
15.197 
13.948 
14.546 
23.891 
17.965 
12.929 

 
52.02% 
45.82% 
62.72% 
55.34% 
60.03% 
77.63% 

 
 
 
 

44.39% 
33.37% 
45.59% 

 
 
 
 

21.19% 
12.50% 
10.24% 
9.55% 

13.18% 
10.52% 
8.62% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.508 
35.343 
31.028 

 
 
 
 

73.124 
105.591 
121.359 
135.787 
151.878 
146.205 
135.882 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.61% 
28.09% 
32.48% 

 
 
 
 

74.71% 
86.88% 
89.09% 
89.17% 
83.76% 
85.58% 
90.60% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.902 
48.480 
20.959 

 
 
 
 

4.009 
0.752 
0.918 
1.938 
5.550 
6.677 
1.177 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.00% 
38.54% 
21.94% 

 
 
 
 

4.10% 
0.62% 
0.67% 
1.27% 
3.06% 
3.91% 
0.78% 
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