
DE FIFA STUURT EEN LEGERTJE DURE 
ADVOCATEN OP ONS DAK
Haakt in op: WK, 2010
Opdrachtgever: Dirk van den Broek
Bureau: XXS
Medium: geen, niet geplaatst

REACTIE SPIJKSTRA:
‘Regeren is vooruitzien. Dirk had gehoopt op een boze reactie van de Fifa na het 
plaatsen van een inhaker met daarop de Bavaria Babes. Deze bleef uit, helaas. 
Want in dat geval lag deze inhaker al klaar. Hierop wordt dezelfde ambiguïteitstruc 
toegepast die we ook al in de Hema-inhaker zagen. Zwarte Kip-advocaat is hier 
namelijk in de aanbieding. Met de tekst: “Elders € 450,- per uur”.’

HET AFTELLEN IS BEGONNEN
Haakt in op: de datum 13-12-11
Opdrachtgever: geen
Bureau: geen, creatie door Michael Maaskamp
Medium: social media

REACTIE SPIJKSTRA:
‘Het snel inhaken op real time media - newsjacking - wordt steeds populairder. Vaak 
worden inhakers spontaan door buitenstaanders gemaakt, omdat ze bij een gesprek van 
de dag een logische link leggen met een merk. Een van deze c-to-c-inhakers is deze voor 
Piper Heidsieck, bedacht door Michael Maaskamp. De bijzondere datum 13-12-11 paste 
goed bij het aftellen voor het nieuwe jaar. Geen enkel ander merk had deze datum ont-
dekt en daardoor was deze inhaker uniek.’
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15 CM IJS
Haakt in op: Elfstedentocht die niet doorging, 2012
Opdrachtgever: Hema
Bureau: Doom & Dickson
Medium: Facebook

REACTIE SPIJKSTRA:
‘Tijdens de elfstedentochtkoorts kwam de populariteit van inhaken en newsjacking op 
een voorlopig hoogtepunt. Er was bijna sprake van een overkill. Waarom vonden we deze 
Hema-inhaker dan wel massaal leuk? Omdat hier niet verwezen werd naar de tocht 
zoals zoveel merken al hadden gedaan, maar gebruik werd gemaakt van een metafoor, 
een pars pro toto: de 15 centimeter ijs die zo’n heikel punt bleek. Ook is het woordje ijs 
ambigu: het verwijst zowel naar een daadwerkelijk hoorntje softijs, als naar het gesprek 
van de dag, de Elfstedentocht.’
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