
 
Dát zie je niet over het hoofd! – Bijlage A 
Linda Hogenes 
 

 I

Bijlage A – Analyses 
 

Deze analyses worden achtereenvolgens behandeld: 
 

1. Reclames die actie van toeschouwer vereisen 
• IWC Pilot’s Watch (in werkstuk) 
• Wonderbra 
• Mini – advertentie 
• Periodent 
• Mömax 
• Stop ‘n’ Grow 

 
2. Reclames die bestaande objecten in de omgeving gebruiken 

• Friskies 
• Advil 
• Mini – let’s motor 
• Schweppes 
• Head & Shoulders 
• BIC 
• Folgers coffee 
• Canon 
• Mini – size 
• Rama 
• Zwilling J.A. Henckels 
• I.C.U 
• Café Brazil (in werkstuk) 
• Lego 

 
3. Reclames die door de vorm van de reclame zelf betekenis krijgen 

• Elektrolux 
• Fresh Baker 
• Olivia oil 
• Veet 
• Bloom - Jumbo muffins 
• Rowenta 
• Robijn taxi (in werkstuk) 
• Dr. Best 
• Band Aid Flexi 
• Fitness machine 
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 II 

1. Reclames die actie van toeschouwer vereisen 
 

  
“Wonderbra” 
 
Bron: http://www.mymarketing.it/dblog/storico.asp?s=Advertising  
http://www.adverbox.com/2006/02/20/wonderbra/ 
http://adsoftheworld.com/media/ambient/wonderbra_cleavage?size=_original  
http://www.mymarketing.it/public/wonderbra_01.jpg 
http://www.mymarketing.it/public/wonderbra_02.jpg 
http://www.mymarketing.it/public/wonderbra_03.jpg 
Merk: Wonderbra 
Credit: onbekend 
Locatie: onbekend 
 
Toelichting: In een advertentie in een tijdschrift wordt het effect van de Wonderbra 
gedemonstreerd. Door middel van het aantrekken van een koordje worden de borsten 
‘gelift’ en ontstaat een mooi decolleté. De advertentie is dus interactief en niet alleen 
een statisch plaatje.  
 
Relatie: Wederom een iconische relatie. De visuele weergave van de borsten met BH is 
iconisch. De werking van het product wordt eveneens iconisch uitgebeeld: door het 
aantrekken van het touwtje worden de pagina’s dichter tegen elkaar getrokken en gaan 
ze bol staan. Dat gebeurt exact ook met echte borsten in een Wonderbra. Dit is dus in 
3D uitgebeeld: de bolstaande pagina’s lijken op bolstaande borsten.   
 
De gedachtegang van de toeschouwer: Hee, een decolleté! Er zit een touwtje tussen, 
wat moet ik daarmee? Ik kan het aantrekken. Zo worden de borsten gelift. Zo werkt de 
wonderbra dus.  
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 III 

 
“Let's take it off. Let's take it all off. MINI” 
 
Bron: http://adsoftheworld.com/media/ambient/mini_wrap?size=_original 
Merk: Mini Cooper 
Credit: onbekend 
Locatie: onbekend 
 
Toelichting: Dit is een advertentie achterop een tijdschrift. Op de plastic cover van het 
tijdschrift is een dak van een Mini geprint. Wanneer dit plastic hoesje van het tijdschrift 
wordt gehaald, wordt ook het dak van de Mini verwijderd. Het is reclame voor de cabrio-
versie van de Mini Cooper. 
 
Relatie: Er is hier sprake van een iconische relatie: de Mini wordt visueel afgebeeld.  
Er is nog een iconische relatie: het woord ‘cover’ in het Engels is de naam voor de 
omslag van een tijdschrift, maar ook voor de verpakking van een tijdschrift (het 
plasticje). ‘Cover’ betekent ook het dak van een auto. Bij het verwijderen van het plasticje 
(de cover) wordt ook het dak van de auto (de cover) verwijderd. Er wordt hier dus 
gestreefd naar een gelijkenisrelatie (iconisch).  
 
Gedachtegang toeschouwer / lezer: Daar staat een Mini op de achterkant van dit 
tijdschrift, van bovenaf gezien. De tekst erbij: “Let’s take it off. Let’s take it all off”. Om het 
tijdschrift te kunnen lezen, moet ik het plasticje eraf halen. Dat doet de lezer. Dan 
ontdekt deze dat met het verwijderen van het hoesje ook het dak van de Mini verdwijnt. 
Dat verklaart de tekst: de Mini trekt alles uit (zijn dak dus). Nu ziet men een Mini zonder 
dak: een cabrio. De Mini heeft alles uitgetrokken, en is nu een cabrio geworden. Er is dus 
een (nieuwe) Mini cabrio op de markt.  
Er is ook een seksuele lading aan deze advertentie: “Let’s take it off. Let’s take it all off” is 
een kreet die aangeeft de kleren uit te trekken, zoals bij een striptease van een vrouw. 
Deze advertentie wil dus ook ‘sexy’ zijn.  
Verder is er wellicht sprake van beeldrijm. Het woord ‘cover’ in het Engels is de naam 
voor de omslag van een tijdschrift, maar ook voor de verpakking van een tijdschrift (het 
plasticje). ‘Cover’ betekent ook het dak van een auto. Bij het verwijderen van het plasticje 
(de cover) wordt ook het dak van de auto (de cover) verwijderd.  
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 IV 

 
“FOR STRONG TEETH. Periodent” 
 
Bron: http://www.coloribus.com/blog/index.php?paged=4 
http://www.coloribus.com/blog/pictures/blogimg/dent.jpg 
Merk: Periodent 
Credit: onbekend 
Locatie: onbekend 
 
Toelichting: Op een Coca-Cola-flesjesautomaat is rondom de flessenopener een sticker 
aangebracht. Daardoor lijkt de flessenopener op de mond van de afgebeelde vrouw. Bij 
het openen van het flesje gebruikt men de mond en tanden van de vrouw. Als men een 
flesje opent met de tanden, is dat normaal gesproken erg slecht en breken er zelfs 
(stukjes van) tanden af. Bij haar gebeurt dat niet, want ze heeft sterke tanden door het 
gebruik van Periodent (tandpasta).  
 
Relatie: Er is hier sprake van een iconische relatie: de vrouw en haar tanden wordt 
afgebeeld.  
 
Gedachtegang toeschouwer: Ik heb een flesje drinken gekocht. Nu moet ik het 
openmaken. Dat kan met de mond van dat meisje, want daar zit de flesopener in. Het 
lijkt nu net of ik dat met haar mond doe. Normaal gesproken zouden tanden afbreken 
als je een flesje ermee opent. Bij haar gebeurt dat niet. Er staat onder: “For strong teeth” 
– voor sterke tanden met daarnaast de afbeelding van een tube tandpasta. Ze heeft dus 
sterke tanden, doordat ze die tandpasta gebruikt. Daarom is het mogelijk om een flesje 
met haar tanden te openen. Dus als ik ook die tandpasta ga gebruiken, kan ik ook een 
flesje openen met mijn tanden, zonder dat ze afbreken.  
Als een ander een flesje openmaakt, werkt het hetzelfde. Het enige verschil is dat de 
toeschouwer niet hoeft te bedenken dat de flessenopener op die plek zit.  
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”Looks better, doesn’t it? Mömax” 
 
Bron: http://www.coloribus.com/blog/index.php?paged=7 
http://www.coloribus.com/blog/pictures/blogimg/moma.jpg 
http://www.marketing-alternatif.com/?p=577 
Merk: Mömax (een meubelketen)  
Credit: Agency: Demner, Merlicek & Bergmann / Austria 
Locatie: Wenen, Oostenrijk 
Overige informatie: Won de Golden Award of Montreux, 2006 (Gold Medal) for Home 
Furniture 
 
Toelichting: Op straat is een billboard geplaatst met daarop het achteraanzicht van een 
lelijke man in de douche. Er hangt een douchegordijn naast/voor. Toeschouwers die de 
man niet willen zien, kunnen dan het douchegordijn dichtschuiven, zodat de man niet 
meer zichtbaar is. Dat ziet er natuurlijk beter uit: “Looks better, doesn’t it?”. Als het 
douchegordijn dicht is, gaan mensen kijken wat erachter zit.  
 
Relatie: Er is sprake van een iconische relatie, zowel van de man in de douche (visuele 
weergave) als van het douchegordijn (het is een echt douchegordijn met bedrukking). 
Ook is er sprake van een indexicale relatie: als iemand doucht, gebruikt hij een 
douchegordijn. Een dicht douchegordijn duidt op iemand die aan het douchen is.  
 
Gedachtegang toeschouwer: 2 scenario’s: gordijn gesloten of geopend bij naderen 
van object. 
Gordijn geopend: Daar is een poster van een man (waar ik niet graag naar kijk, het is 
geen mooie man) in de douche. Er hangt een douchegordijn naast, dat open staat. Als 
ik het niet wil zien, kan ik het gordijn sluiten. Men sluit het gordijn. Er staat op: ”Looks 
better, doesn’t it? Mömax”. Het ziet er inderdaad beter uit zo. De slogan klopt dus. 
Producten van Mömax zorgen ervoor dat mijn interieur er beter uit ziet.  
Gordijn gesloten: Daar is een douchegordijn voor een billboard. Er staat op: ”Looks 
better, doesn’t it? Mömax”. Wat zit daaronder? Men opent het gordijn. Er komt een lelijke 
man tevoorschijn. Men beaamt dat het inderdaad een beter gezicht is mét gordijn. De 
slogan klopt dus. Producten van Mömax zorgen ervoor dat mijn interieur er beter uit 
ziet.  
Er is ook sprake van een toespeling op films: achter een douchegordijn staat meestal 
een mooie man of vrouw. De man of vrouw van je dromen. Deze man is verre van mooi, 
dat is dus erg onverwacht.  
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“Nail biter? Stop ‘n grow helps.” 
 
Bron: http://www.coloribus.com/blog/index.php?paged=16 
http://www.coloribus.com/blog/pictures/blogimg/nail.jpg 
http://www.coloribus.com/blog/pictures/blogimg/nail2.jpg 
http://www.marketing-alternatif.com/?p=440 
http://adsoftheworld.com/media/ambient/stopn_grow_nailbiter_lady?size=_original 
http://adsoftheworld.com/media/ambient/stopn_grow_nailbiter_gentleman 
Merk: Stop ‘n grow 
Credit: Jung von Matt, Berlin 
Locatie: onbekend 
 
Toelichting: Plastic zakken werden bedrukt met de afbeelding van een man/vrouw, 
waarbij de open mond precies overeenkwam met het gat waarmee mensen de tas 
dragen. Op deze manier lijkt het alsof de persoon op de tas op de nagels van degene 
die de tas draagt, bijt.  
 
Relatie: Er is hier sprake van een iconische relatie: het product en de personen zijn 
visueel afgebeeld. Er is nog een iconische relatie: om nagels te bijten, moet je je hand in 
je mond steken. Dat wordt hier visueel weergegeven.   
 
Gedachtegang toeschouwer: 2 scenario’s: (1) de persoon heeft zelf de tas, of (2) hij/zij 
ziet er iemand mee lopen.  
(1) Het gat van de draagtas is de mond van de persoon die erop staat gedrukt. Dus als ik 
de tas vasthoud, bijt de persoon op mijn handen. Er staat ook tekst op: “Nail biter? Stop 
‘n grow helps.” Dus de tas bijt dan op mijn nagels. Dat is onsmakelijk. Nagelbijten is 
onhygiënisch. Als ik ook wil stoppen met nagelbijten, moet ik dus Stop ’n Grow 
gebruiken. 
(2) Daar loopt iemand met een tas met daarop een persoon. Deze bijt op de handen 
van de ‘drager’. Op de tas staat: “Nail biter? Stop ‘n grow helps.”. De persoon op de tas 
bijt dus op de nagels van de drager. Dat is onsmakelijk. Nagelbijten is onhygiënisch. Als 
ik ook wil stoppen met nagelbijten, moet ik dus Stop ’n Grow gebruiken.  
Opmerkelijk bij deze reclame is dat er niet wordt geïmpliceerd dat nagelbijten slecht is, 
dat moet de toeschouwer helemaal zelf bedenken.  
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2. Reclames die bestaande objecten in de omgeving gebruiken 
 

 
“Friskies Menu. Methonine Vitamins” 
 
Bron: http://adsoftheworld.com/media/ambient/friskies_bird_food_citylight 
http://www.marketing-alternatif.com/?p=546 
Merk: Friskies 
Credit: Agency: Leo Burnett Portugal, Creatives: Miguel Brito and Joao Roque, CD: 
Fernando Bellotti 
Locatie: onbekend 
 
Toelichting: een billboard in de vorm van een openstaand pak kanarievoer van Friskies. 
De (op straat levende) duiven komen erop af, doordat er bovenop voer ligt. Dit trekt 
meteen de aandacht. Blijkbaar is het voer dus goed/aantrekkelijk voor vogels.  
 
Relatie: De box met voer is een vergrote weergave van een bestaande doos met voer. 
Deze relatie is dus iconisch: het is een visuele weergave van het product. Naast de 
visuele weergave is er ook een eigenschap van het product weergegeven: de index. De 
aanwezigheid van duiven duidt namelijk op de aanwezigheid van voer, zonder dat dit 
zichtbaar is.  
 
Gedachtegang toeschouwer: Daar staat een grote doos met vogelvoer van Friskies. 
Deze is opengemaakt. Er komen duiven op af, die uit het pak eten. Misschien hebben 
die wel het pak opengemaakt, omdat ze honger hadden. Er zijn veel duiven bij, dus 
blijkbaar vinden ze het lekker. Als duiven dit vogelvoer zo lekker vinden, zal mijn 
vogel/kanarie het ook wel lekker vinden. Het is dus goed vogelvoer!  
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“IBUPROFEN. Advil. More Powerful Than Pain. ---“ 
 
Bron: http://www.marketing-alternatif.com/index.php?paged=2  
http://www.marketing-alternatif.com/images/blog/ibuprofen.jpg 
Merk: Advil 
Credit: onbekend 
Locatie: onbekend 
 
Toelichting: op een advertentie op een lantaarnpaal heeft een man hoofdpijn. Dit komt 
door de (fysieke) lantaarnpaal die zijn  hoofd doorboort. De reclame is voor een 
pijnstiller, Advil.   
 
Relatie: Bij deze reclame is er sprake van een indexicale relatie. De toeschouwer ziet een 
lantaarnpaal door een hoofd heen gaan. Iets door je hoofd gedrukt krijgen doet zeer, 
dus de aanwezigheid van de lantaarnpaal geeft het aangeduide (pijn) aan. 
 
Gedachtegang toeschouwer: Men ziet een poster aan een lantaarnpaal hangen van 
een man die moeilijk kijkt, met zijn handen op zijn hoofd. De lantaarnpaal blijkt door de 
poster heen te gaan, recht door zijn voorhoofd. Waarschijnlijk kijkt hij zo moeilijk, omdat 
dit pijn veroorzaakt. Het is immers niet prettig om iets door je hoofd geboord te krijgen. 
Het is een metafoor voor pijn. Nu de toeschouwer zich in hem heeft verplaatst en weet 
hoe het is om hoofdpijn te hebben, ziet deze de oplossing: Ibuprofen van Advil. Dit is 
“more powerful than pain” en kan er dus voor zorgen dat de hoofdpijn ophoudt, ook als 
de pijn heel erg is, zoals hier is verbeeld. Het zijn dus goede pijnstillers.  
 
Andere associaties: Als men in een strip een geniaal idee / oplossing voor een probleem 
heeft, hangt er een peertje (lamp) boven zijn hoofd. Advil is dus ook een goed idee, een 
goede oplossing voor een probleem.  
Door de belichting van boven (van de lantaarnpaal) wordt de aandacht extra naar het 
hoofd van de man getrokken. Zo valt de hoofdpijn meer op en lijkt hij erger.  
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“LET’S MOTOR.” 
 
Bron: http://www.marketing-alternatif.com/index.php?paged=2 
http://www.marketing-alternatif.com/images/blog/mini5.jpg 
http://www.oaaa.org/creativelibrary/index.asp 
http://billboardom.blogspot.com/2005/10/mini-billboards-part-i.html 
http://www.liaawards.com/2002/finalists/outdoor/outdoor_billboard.pdf 
http://www.liaawards.com/2002/finalists/outdoor/outdoor_finalists.pdf 
http://adsoftheworld.com/media/print/mini_palms?size=_original 
Merk: Mini Cooper 
Credit: onbekend 
Locatie: Los Angeles, USA. 
Overige informatie: genomineerd voor LIAA Awards. 
 
Toelichting: Er is een billboard geplaatst met daarop een snel rijdende Mini, waarbij de 
palmbomen door de snelheid meebuigen.  
 
Relatie: Er wordt hier van 2 relaties gebruik gemaakt: een iconische (visuele weergave 
van een MINI) en een indexicale (meebuigende palmbomen als gevolg van de snelheid 
van de mini).  
 
Gedachtegang toeschouwer: Daar staat een billboard op één poot. Er staat een kleine 
auto op. Het is een Mini. De auto lijkt snel te rijden (de strepen op de achtergrond). Hee, 
de palmbomen die ernaast staan zijn helemaal omgebogen naar het billboard toe. Ook 
de bladeren van deze palmbomen wijzen in de richting van de Mini. Als iets hard rijdt, 
worden er dingen meegezogen in de luchtstroom. De palmbomen buigen dus om 
door de snelheid van de Mini. Die worden meegezogen in de luchtstroom. Conclusie: 
de Mini is dus een snel en pittig autootje, ondanks het kleine uiterlijk.  
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 X 

 
“Schweppes Indian Tonic” 
 
Bron: http://adsoftheworld.com/media/ambient/schweppes_fountain 
http://www.marketing-alternatif.com/?p=457 
Merk: Schweppes 
Credit: Duvalguillaume, Antwerp 
Locatie: diverse locaties in België 
 
Toelichting: Bestaande fonteinen werden omgetoverd tot Schweppes-flesje.  
 
Relatie: Ook hier weer een iconische en indexicale relatie. Iconisch, omdat in 3D het 
flesje wordt weergegeven. Indexicaal, omdat het een eigenschap van het product 
weergeeft (zoals rook op vuur duidt): het spuiten door het vele koolzuurgas in de 
Schweppes. De aanwezigheid van spuitende vloeistof door impliceert een de 
aanwezigheid van een drank met koolzuur.  
 
Gedachtegang toeschouwer: Hee, een fontein! O nee, het is een flesje Schweppes. Er 
spuit water uit. Dit moet Tonic voorstellen. Blijkbaar is het dus een drankje dat erg bruist.  
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“Makkelijk te kammen. Nieuwe Head & Shoulders Glad en Zijdezacht” 
 
Bron: 
http://adsoftheworld.com/media/ambient/head_shoulders_escalator?size=_original 
Merk: Head & Shoulders 
Credit: Leo Burnett, Argentina 
Locatie: Argentinië 
 
Toelichting: Op de opstap van een roltrap zit een sticker geplakt met daarop een kam, 
een afbeelding van een fles shampoo van Head & Shoulders en de tekst: “Makkelijk te 
kammen. Nieuwe Head & Shoulders Glad en Zijdezacht”. De kam is gericht naar het 
bewegende deel van de roltrap. De treden van de roltrap met de groeven stellen hierbij 
de haren voor. Omdat de roltrap in beweging is, worden de ‘haren’ (de roltraptreden) 
steeds moeiteloos gekamd. Als toeschouwers hun haar dus wassen met deze shampoo, 
kunnen ze net zo makkelijk hun haar kammen als de advertentie de roltraptreden kamt.  
 
Relatie: Er is hier sprake van een iconische relatie: de kam wordt visueel weergegeven. 
Ook de eigenschap van het haar na het wassen met de shampoo wordt uitgebeeld: het 
is makkelijk doorkambaar met de afgebeelde kam. Ook dit is een iconische relatie: het 
haar wordt hier min of meer weergegeven.  
 
Gedachtegang toeschouwer: Hee, op die roltrap staat een sticker met een kam en een 
fles shampoo. De tekst zegt: “Makkelijk te kammen. Nieuwe Head & Shoulders Glad en 
Zijdezacht”. Door deze shampoo wordt je haar dus makkelijk kambaar, glad en zacht. 
Wat doet die kam daar eigenlijk? Een kam gebruik je om haren mee te kammen. Nu gaat 
die kam langs de treden van de roltrap. De roltraptreden bestaan uit smalle groeven en 
randen, die langs de kam gaan. Door de beweging worden de roltraptreden dus 
“gekamd”. De groeven en randen vertonen een gelijkenis met echte haren, die ook door 
een kam worden gekamd. De kam blijft niet haken in de roltraptreden. Dat komt door 
de genoemde shampoo. Als ik mijn haar ook met deze shampoo was, kan ik net zo 
makkelijk mijn haar kammen als de kam de roltraptreden kamt.  
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“BIC” 
 
Bron: http://adsoftheworld.com/media/ambient/bic_razor_billboard?size=_original 
http://www.marketing-alternatif.com/?p=490 
Merk: BIC 
Credit: onbekend 
Locatie: onbekend 
 
Toelichting: In een weiland / op een grasveld is een baan gemaaid, die uitkomt bij een 
gigantisch scheermesje, dat tegen een wit billboard staat.  
 
Relatie: Er is hier sprake van een iconische relatie: een 3D-weergave van een BIC-
scheermesje, Er is ook sprake van een indexicale relatie: waar het haar (weergegeven als 
gras) kort is, is een scheermesje geweest. Het gras heeft een iconische relatie met een 
huid/baard: sprieten die omhoog komen, dicht naast elkaar.  
 
Gedachtegang toeschouwer: Daar staat een gigantisch scheermesje tegen een wit 
billboard. Voor het scheermesje is een gemaaide strook gras. Als je een scheermesje 
over je huid heen haalt, worden de haren die daar zitten, kort gemaakt tot stoppels. Het 
gras is ook in een baan heel kort, precies in de lijn van het scheermesje dat daar staat. 
Dit scheermes is dus gebruikt om de baan gras te maaien. Het is dus blijkbaar erg 
scherp. Als het gras kan maaien, kan het ook mijn baard/benen scheren. Dus het is een 
goed scheermesje.  
De vraag is wel waarom er een kunstmatige achtergrond nodig is. Er staat een 
nietszeggend wit billboard achter het mesje. Dat staat er alleen om ervoor te zorgen dat 
het mesje niet verder kan en ergens tegen kan leunen. Dit kan worden opgelost door 
het hele billboard te verwijderen en een steun te fabriceren of door een boodschap op 
het billboard te vermelden.  
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“Hey, City That Never Sleeps. Wake up. Folgers” 
 
Bron: http://adsoftheworld.com/media/ambient/folgers_coffee_manhole?size=_original 
http://www.marketing-alternatif.com/?p=527 
Merk: Café Folgers 
Credit: Saatchi & Saatchi 
Locatie: New York 
 
Toelichting: De putdeksels in New York werden beplakt met een sticker van een kop 
koffie, van bovenaf gezien. Uit deze deksels komt (altijd, niet alleen voor deze actie) 
stoom. Door twee gaten in de sticker komt de stoom omhoog, alsof deze uit de kop 
koffie komt. De sticker lijkt daardoor op een (uitvergroot) echt kopje koffie, dat nog 
dampt, omdat deze nog vers en warm is.   
 
Relatie: Hier is sprake van een iconische en indexicale relatie: De kop koffie is visueel 
afgebeeld (iconisch), en de stoom die er vanaf komt is een index: iets dat voorkomt, als 
er een kop warme koffie is. 
 
Gedachtegang toeschouwer: Daar komt stoom uit de grond. Hee, het is de bovenkant 
van een kop koffie. Het lijkt wel of de stoom uit het kopje koffie komt. Echte koffie 
stoomt ook als het warm is. Uit dit kopje komt ook stoom. Dit is dus net een echte 
(uitvergrote) kop koffie. Er staat bij: “Hey, City That Never Sleeps. Wake up. Folgers”. 
Mensen gebruiken koffie om wakker te worden (“wake up”). “City that never sleeps” is de 
bijnaam van New York, omdat er altijd iets te doen is. Het is er nooit stil op straat. New 
York wordt / blijft massaal wakker met koffie. Natuurlijk moet iedereen slapen, dat is een 
biologische noodzaak. De koffie helpt bij het wakker blijven. De inwoners van New York 
worden door de tekst direct aangesproken: “Hey, City That Never Sleeps. Wake up.” De 
toeschouwers worden verleid om een kop koffie bij Folgers te gaan halen, zodat ze 
wakker blijven.  
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Bron: http://www.coloribus.com/blog/pictures/blogimg/canon.jpg 
http://www.coloribus.com/blog/ 
Merk: Canon 
Credit: onbekend 
Locatie: onbekend 
 
Toelichting: Paaltjes werden beplakt met een sticker van een Canon-lens van een 
fototoestel, en om het paaltje werd een sticker geplakt van het fototoestel. Zo leek het 
paaltje een uitgeschoven lens te zijn. De boodschap: nu met 10x zoomlens.  
 
Relatie: Hier is sprake van een iconische relatie: de camera met lens wordt visueel 
weergegeven. Ook is er een indexicale relatie: waar gezoomd wordt, wordt de lens 
langer. Dat is weergegeven aan de hand van het paaltje.  
 
Gedachtegang toeschouwer: Dat paaltje ziet er raar uit. Dat gaat men dichterbij 
bekijken. Op de grond is een afbeelding van een camera, en op het paaltje een 
afbeelding van een lens. Het blijkt een camera met erg lange lens voor te stellen. Op de 
camera staat met grote letters “10x” naast de lens. Blijkbaar kan deze camera dus erg ver 
zoomen. Je kunt alleen ver zoomen met een lange lens. De lange lens beeldt dus de 
zoomcapaciteiten van deze camera uit.  
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“Mini Cooper SIZE” 
 
Bron: http://www.coloribus.com/blog/index.php?paged=7 
http://www.coloribus.com/blog/pictures/blogimg/mini1.jpg 
http://www.marketing-alternatif.com/?p=580 
Merk: Mini Cooper 
Credit: Agency: Jung von Matt/Limmat Werbeagentur AG / Switzerland 
Locatie: onbekend 
Overige informatie: The One Show, 2006 (Silver)  
 
Toelichting: Aan de zijkanten van metro-in- en uitgangen zijn borden geplaatst met 
daarop een Mini op ware grootte met één deur open. Zo lijkt het net of alle mensen die 
naar de metro gaan of juist uit de metro komen, in of uit de Mini komen lopen, alsof ze 
er allemaal in zaten / gaan zitten. Het punt is: er passen heel veel mensen in een Mini, of 
juist spottend: nu lijkt het alsof er veel mensen in passen, maar eigenlijk is hij erg klein.  
 
Relatie: Er is hier sprake van een iconische relatie: de Mini is visueel afgebeeld. Ook is er 
een indexicale relatie: in een auto moeten mensen zitten, want daar is hij voor bedoeld. 
Deze eigenschap is uitgebeeld door de mensen die in of uit de Mini wandelen.   
 
Gedachtegang toeschouwer: Daar staat een Mini met een deur open. Er staat “SIZE” op 
de deur. Er lopen mensen achterdoor. Het lijkt alsof ze in / uit de auto stappen. Dan 
passen er dus veel mensen in, maar dat kan nooit in zo’n klein autootje. Het is dus 
spottend: het lijkt of er veel mensen in passen, maar dat is helemaal niet zo.  
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“With just 19% fat, you can easily enjoy a bit more. Rama.” 
 
Bron: http://www.coloribus.com/blog/index.php?paged=3 
http://www.coloribus.com/blog/pictures/blogimg/rama2.jpg 
http://www.coloribus.com/blog/pictures/blogimg/rama1.jpg 
Merk: Rama Cremefine cream (=Blue Band) 
Credit: onbekend 
Locatie: onbekend 
 
Toelichting: Op een lopende band (na het afrekenen) zijn stickers van allerlei taartjes 
geplakt. Deze gaan in de richting van een afbeelding van een man of vrouw met open 
mond, die de taartjes lijkt op te eten. Het motto: “With just 19% fat, you can easily enjoy a 
bit more. Rama.” Van deze slagroomvervanger kun je dus gerust veel eten, er zit weinig 
vet in.  
 
Relatie: Er is sprake van een iconische relatie: de personen, de verpakking en taartjes zijn 
visueel weergegeven. Er is ook sprake van een (impliciete) indexicale relatie: als je veel 
dingen met (slag)room eet, wordt je dik, maar de afgebeelde personen zien er niet dik 
uit.  
 
Gedachtegang toeschouwer: Er liggen allerlei taartjes op de lopende band (stickers). 
Deze komen uit bij een open mond van een man/vrouw. Het lijkt alsof zij de taartjes 
opeten. Als je veel taartjes eet, word je toch dik? Dik is niet mooi en ongezond, dus je 
moet voorkomen dat je dik wordt of dun worden. Het is dus niet verstandig van de 
man/vrouw om zoveel te eten. De tekst luidt: “With just 19% fat, you can easily enjoy a 
bit more. Rama.” Met weinig vet kan dit inderdaad wel. Ik moet dus Rama kopen, dan 
kan ik toch lekkere taartjes eten, zonder er dik van te worden.  
Dat veel (vette/zoete) dingen eten slecht is, wordt slechts geïmpliceerd.  
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“ZWILLING J.A.HENCKELS” 
 
Bron: http://www.coloribus.com/blog/index.php?paged=5 
http://www.coloribus.com/blog/pictures/blogimg/zajh.jpg 
Merk: Zwilling J.A. Henckels 
Credit: onbekend 
Locatie: onbekend 
 
Toelichting: Aan de bovenkant van lantaarnpalen werd een gigantisch mes geplaatst, 
dat de lantaarnpaal in tweeën lijkt te snijden.  
 
Relatie: Er is sprake van een iconische relatie: een 3D-weergave van het mes en een 
weergave van het snijden ervan.   
 
Gedachtegang toeschouwer: Daar hangt een gigantisch mes tussen de twee delen 
van een lantaarnpaal. Het lijkt net alsof de lantaarnpaal in tweeën is gesneden met het 
mes. Lantaarnpalen zijn gemaakt van metaal, zijn erg stevig en kunnen tegen 
vandalisme. Het mes is dus zo scherp, dat het door metaal kan snijden. Dan moet het 
voor het dagelijkse hakken en snijden een perfect, erg scherp mes zijn.  
 



 
Dát zie je niet over het hoofd! – Bijlage A 
Linda Hogenes 
 

 XVIII 

 
 
Bron: http://adsoftheworld.com/media/ambient/lego_construction_site?size=_original 
Merk: Lego 
Credit: Advance, Copenhagen 
Locatie: Europa 
Overige informatie: Won Eurobest Silver 2005 
 
Toelichting: Containers zijn gestapeld en aangekleed als gigantische Legoblokken. 
 
Relatie: Er is een gelijkenisrelatie (iconisch) tussen de gigantische containers met 
noppen en de kleine Legoblokjes.  
 
Gedachtegang toeschouwer: Daar staan hele grote Legoblokken. Dit staat op een 
bouwplaats. Met Lego kun je dingen bouwen (het is speelgoed), dus daarom staan ze 
op een bouwplaats. Dus met deze hele grote Legoblokken kun je ook hele grote dingen 
bouwen, dus ook huizen om in te wonen.  
Het kan ook spottend worden bekeken: ook buiten op een echte bouwplaats kun je 
bouwen met Lego.  
Of: Iemand (een reus) heeft hier al gespeeld met Lego en iets gebouwd. 
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“I.C.U” 
 
Bron: http://www.marketing-alternatif.com/index.php?paged=4 
http://www.influencia.net/article.aspx?id=18360 
Merk: I.C.U  
Credit: TBWA\Hunt\Lascaris (Zuid-Afrika) 
Locatie: onbekend 
 
Toelichting: Op glazen deuren/ruiten zijn stickers op ware grootte geplakt van een 
sportende man of shoppende vrouw die tegen een glazen deur aanlopen. Linksonder 
staat een fles glasreiniger met de naam I.C.U (I see you – ik zie je). De man/vrouw heeft 
de ruit dus niet gezien en wilde erdoorheen lopen, omdat deze zo schoon was. Deze 
was namelijk gereinigd met I.C.U.  
 
Relatie: Er is sprake van een iconische relatie (de afbeeldingen van de man/vrouw en de 
verpakking met een echte vrouw/man en verpakking glasreiniger). Er is ook sprake van 
een indexicale relatie: als glasreiniger is gebruikt, is de ruit schoon en zie je niet meer dat 
hij er is. Dat is hier weergegeven.   
 
Gedachtegang toeschouwer: Daar loopt iemand tegen een raam aan. Die zal het raam 
wel niet gezien hebben, omdat een ruit doorzichtig is als hij schoon is. Dat is stom (en 
grappig)! Linksonder staat een fles glasspray. Daar maak je ruiten mee schoon. Blijkbaar 
is de ruit dus zo schoon geweest, omdat deze met I.C.U is gereinigd. Daarom hebben ze 
de ruit niet gezien. Het is mooi om echt schone ruiten te hebben zonder vuil. Als ik die 
glasspray gebruik, worden mijn ramen ook zo mooi (en doorzichtig) dat je ze niet meer 
ziet. Dat is mooi. Dus ik moet die glasspray gebruiken.   
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3. Reclames die door de vorm van de reclame zelf betekenis krijgen 
 

 
“THE NEW Dr. BEST FLEXIBLE.” 
 
Bron: http://adsoftheworld.com/media/ambient/dr_best_bus?size=_original 
Merk: Dr. Best 
Credit: AD/COPY: Kim Sokola, Julia Neumann  
Locatie: onbekend 
 
Toelichting: Een harmonicabus is beplakt met de afbeelding van een tandenborstel. Op 
het harmonicagedeelte staat het flexibele deel van de tandenborstel gedrukt. De 
boodschap: de tandenborstel van Dr. Best is net zo flexibel als de harmonica van een 
harmonicabus.  
 
Relatie: Het is een iconische relatie: de tandenborstel op de bus is een visuele weergave 
van de tandenborstel. Niet alleen op het visuele vlak wordt de tandenborstel aangeduid: 
ook de fysieke beweging ervan (het buigen/de buigzaamheid) en de functie (het 
buigen) is uitgebeeld. Er is dus sprake van zowel een vormgelijkenis als een 
functiegelijkenis, beiden iconisch.  
 
De gedachtegang die de toeschouwer moet volgen:  
Het speciale aan deze bus is dat deze meebuigt bij een bocht (harmonica). Op dit 
gedeelte zit een deel van de tandenborstel geplakt. Toeschouwers die de bus zien 
rijden, zien dat de tandenborstel uitrekt of inkrimpt in bochten. Dit gebeurt op het punt 
van een flexibel deel van de opgeplakte tandenborstel. Dus: deze tandenborstel is net 
zo flexibel als de harmonicabus. Het speciale aan de bus (de harmonica) is net zo 
speciaal aan de tandenborstel (de flexibele steel). De unieke eigenschap van de 
tandenborstel wordt hier fysiek uitgebeeld.  
Een flexibele tandenborstel, dat is handig. Dan kan ik dus bij alle hoeken en gaten, en 
poets ik nooit mijn tandvlees stuk.  
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"New Electrolux 2000 Watts. THE VACUUM CLEANER CO.” 
 
Bron: http://adsoftheworld.com/media/ambient/electrolux_vacuum 
Merk: Electrolux 
Credit: Y&R Denmark  
Locatie: onbekend 
 
Toelichting: Een spandoek dat bij een verbouwing over steigers heen is gehangen, 
wordt naar binnen gezogen door de kracht van een nieuwe stofzuiger, Electrolux 2000 
Watts. Het spandoek zelf beschrijft dus meteen de belangrijkste eigenschap van het te 
promoten product.  
 
Relatie: Dit is een indexicale relatie met het product. Niet het product zelf wordt 
afgebeeld, maar een eigenschap ervan: de zuigkracht. Het doek wijst erop dat erachter 
een product bevindt dat het verwrongen doek veroorzaakt.  
Een deur (waardoor het doek naar binnen wordt ‘gezogen’) en een zuigmond (van een 
echte stofzuiger) zijn beide een opening; er is dus een overeenkomstrelatie (iconisch 
teken).  
 
De gedachtestappen van toeschouwers: Daar hangt een spandoek dat niet goed is 
opgehangen. Dat is slecht! Het wordt naar één punt getrokken. Het lijkt wel alsof het het 
raam/de deur in wordt getrokken. Wat zou daarvan de oorzaak zijn? Men leest de tekst: 
“New Electrolux 2000 Watts. THE VACUUM CLEANER CO.”. Het is dus voor een zeer 
krachtige (2000 Watts) stofzuiger (vacuum cleaner). De vraag is wel of mensen weten dat 
2000 Watt erg veel is voor een stofzuiger, of zij die link op dit moment al leggen. Men 
denkt: de stofzuiger zuigt blijkbaar het spandoek naar binnen. Staat die stofzuiger achter 
het raam/de deur (scenario A) of beeldt de deur een stofzuigermond uit (scenario B)?  
Scenario A: Als dat grote spandoek door de deur naar binnen wordt gezogen, dan moet 
die stofzuiger wel erg krachtig zijn. Blijkbaar staat er iemand in dat huis te stofzuigen 
met deze stofzuiger en werd per ongeluk het doek naar binnen gezogen. Deze 
stofzuiger moet zeer krachtig zijn, anders kan dit niet! Het is dat het spandoek vastzit, 
maar anders zou het hele spandoek de stofzuiger in worden gezogen. Het belangrijkste 
aan een stofzuiger is dat deze goed zuigt, dus dat zit bij deze wel goed!  
Scenario B: Het gebouw met de deur/het raam zuigt het spandoek naar binnen, net 
zoals de echte stofzuiger van Elektrolux een (zak)doek of iets dergelijks op zou zuigen. 
Dit is in het groot uitgebeeld.  Het is dat het doek vastzit, maar anders zou het hele doek 
de stofzuiger in worden gezogen. De stofzuiger is dus erg krachtig. Het belangrijkste aan 
een stofzuiger is dat deze goed zuigt, dus dat zit bij deze wel goed!  
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“always freshly cut. Fresh Baker” 
 
Bron: http://adsoftheworld.com/media/ambient/fresh_baker_billboard?size=_original 
Merk: Fresh Baker 
Credit: Duval Guillaume, Belgium. 
Locatie: onbekend 
 
Toelichting: Dit billboard staat op een prisma-billboard, bestaand uit driehoekige 
balkjes die om de zoveel tijd de volgende reclame laten zien. Zodra dit billboard gaat 
draaien, wordt het brood dat erop staat, in ‘plakjes’ gesneden. Bij het wisselen van de 
reclame wordt het brood dus gesneden: always freshly cut. 
 
Relatie: Er is hier sprake van een iconische relatie: het brood dat “Fresh Baker” verkoopt, 
wordt afgebeeld. Er is ook sprake van een andere iconische relatie: Het draaien van het 
bord is een weergave / imitatie van de handeling van het snijden van het brood.  
 
Gedachtegang toeschouwer: Hee, een billboard met een brood erop. Er staat boven: 
“always freshly cut” = altijd vers gesneden. Het is een prisma-billboard met driehoekige 
balkjes die om de zoveel tijd ronddraaien en de volgende reclame laten zien. Wat 
gebeurt er als het bord gaat draaien? Dan wordt het afgebeelde brood in stukjes 
(boterhammen) gesneden. Er staat dus boven: altijd vers gesneden, en dat wordt ook 
gedaan op het moment dat het billboard ronddraait. De handeling die in het echt 
plaatsvindt, vindt hier door het draaien van het billboard dus ook plaats.  
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“Your olive oil has never been so protected. OLIVEIRA DA SERRA. NOW IN A BOX.” 
 
Bron: 
http://adsoftheworld.com/media/ambient/olivierra_de_serra_laser_beams?size=_origin
al 
Merk: Oliveira da Serra 
Credit: McCann Erickson, Portugal 
Locatie: o.a. Lissabon, Porto (Portugal) 
 
Toelichting: Op grote billboards staat de nieuwe verpakking (een pak) van Oliveira da 
Serra Olijfolie afgebeeld. In Mediterrrane landen is olijfolie namelijk bijna heilig. Om 
duidelijk weer te geven dat dit pak de olijfolie erg goed beschermt, zijn er rode 
lichtstralen. Deze moeten een lasersysteem weergeven dat iets kostbaars beschermt 
(zoals in films weergegeven). De olijfolie wordt dus door de nieuwe verpakking zeer 
goed beschermd, net als een kostbaar iets (bijvoorbeeld een diamant of duur schilderij) 
in films.  
 
Relatie: Er is hier sprake van een iconische relatie: het pak olijfolie wordt visueel 
weergegeven. Er is ook sprake van een indexicale relatie: de “laserstralen” zijn een 
indicatie voor een streng beveiligingssysteem. Er wordt hier een woordspel gespeeld 
met het woord ‘protection’, dat twee betekenissen heeft: het beschermen van 
bijvoorbeeld dure schilderijen tegen stelen, maar ook het beschermen van een 
voedingsproduct tegen bederven.  
 
Gedachtegang toeschouwer: Daar staat een billboard met een liggend pak olijfolie 
erop. Dat ziet men aan de olijven op het pak. Er zijn rode lichtstralen voor. Er staat: “Your 
olive oil has never been so protected. OLIVEIRA DA SERRA. NOW IN A BOX.” Rode rechte 
lichtstralen zie ik vaak in films (dat zijn laserstralen), ter beveiliging van kostbare 
voorwerpen (tegen diefstal). Hier wordt het pak olijfolie met deze stralen omsingeld. 
Niemand kan er dus bij komen: het is goed beveiligd. De stralen beveiligen hier het pak 
met olijfolie. De tekst eronder geeft weer dat het pak van zichzelf ook de olijfolie erg 
goed beschermt, zelfs beter dan eerder (toen het in een fles zat?). Het is belangrijk dat 
olijfolie in een goed beschermende verpakking zit, anders verliest het de smaak of 
bederft het. Dus de nieuwe verpakking, die de olie nog beter beschermt, is een goede 
keus.   
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“Veet. Harsstrips” 
 
Bron: http://adsoftheworld.com/media/ambient/veet_peeling_poster?size=_original 
Merk: Veet  
Credit: JWT, Paris 
Locatie: onbekend 
 
Toelichting: Er staat een billboard met daarvoor een loshangend vel met strepen erop. 
De ondergrond is een weergave van een (vrouwen)huid met de tekst: “Veet Harsstrips”. 
Het loshangende vel stelt een gebruikte wasstrip voor, waar de haren nog aan vast 
zitten geplakt.  
 
Relatie: Er is sprake van een iconische relatie: de huid wordt visueel weergegeven. 
Datzelfde gebeurt met het product: de harsstrips. De werking ervan wordt eveneens 
visueel weergegeven: als de harsstrip eraf wordt getrokken, komen er haren mee en is 
de huid glad. Dit is eveneens iconisch.  
 
Gedachtegang toeschouwer: Daar hangt een poster op een billboard los, met rare 
strepen aan de achterkant (wanneer benaderd vanaf zijkant). De toeschouwer leest de 
tekst: “Veet Harsstrips”. Het is dus een reclame voor harsstrips. De achtergrond lijkt op 
een vrouwenhuid, zonder een enkele haar. Het loshangende vel lijkt op een gebruikte 
harsstrip met de haren er nog in. Om te harsen, moet je de strip eraf trekken. Dan blijven 
de haren in de harsstrip hangen en blijft er een nette, haarloze huid achter (in theorie). 
De ‘harsstrip’ is er al voor een deel afgetrokken: een deel van de huid is al haarloos en 
glad, en de haren die in deze huid zaten, zitten aan de harsstrip vast. Het harsen werkt 
dus erg goed met deze strips.  
Opmerking: Mannen of vrouwen die nog nooit hebben geharst, zullen deze link niet 
snel leggen. 
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“JUMBO MUFFINS. always in bloom.” 
 
Bron: http://www.coloribus.com/blog/pictures/blogimg/out_3.jpg 
http://www.coloribus.com/blog/index.php?paged=20 
Merk: Bloom (een supermarkt - http://www.shopbloom.com/) 
Credit: onbekend 
Locatie: onbekend 
 
Toelichting: Er is een groot billboard met daarin een bakblik voor 6 muffins (in 3D). Deze 
wordt vastgehouden door een ovenhandschoen. Eén muffin mist, die is gevallen op de 
auto die eronder stond geparkeerd. De auto is daardoor total loss. 
 
Relatie: Er is sprake van een iconische relatie: de muffins worden visueel (3D) 
weergegeven, net als het bakblik en de ovenwant (in 2D). 
 
Gedachtegang toeschouwer: Er zijn hier twee scenario’s mogelijk: men ziet eerst de 
auto (1) of men ziet eerst het billboard (2).  
(1) Daar staat een auto die is geplet door een gigantische muffin.  Erboven is een 
billboard met een bakblik, ovenhandschoen en 5 muffins. Er is echter plek voor 6 
muffins in het bakblik, dus er mist er eentje. Die ligt op de auto eronder. Die is dus uit 
het billboard gevallen en heeft de auto geplet.  
(2) Daar staat een gigantisch billboard met een bakblik, ovenhandschoen en 5 muffins. 
Er is echter plek voor 6 muffins in het bakblik, dus er mist er eentje. Waar is die 
gebleven? Eronder staat een auto met een gigantische muffin erbovenop. Die is geplet, 
doordat er een muffin uit het bakblik op het billboard is gevallen.  
Vervolg beide scenario’s: De tekst luidt: “JUMBO MUFFINS. always in bloom.” De muffins 
zijn in die supermarkt dus zo groot, dat ze een auto kunnen pletten. Dat is natuurlijk wel 
overdreven, maar ze zullen best groot zijn. Grote muffins zijn beter dan kleine muffins, 
want dan is er meer om van te genieten. 
Ook kan men de associatie leggen dat ze makkelijk uit het bakblik vallen, omdat ze 
zwaar/vet zijn, en daardoor gevaarlijk. Dat is niet positief: wie wil er nu een muffin die 
gevaarlijk/vet/zwaar is? 
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“Rowenta” 
 
Bron: http://billboardom.blogspot.com/2006_04_01_billboardom_archive.html 
http://adsoftheworld.com/media/ambient/rowenta_billboard 
http://photos1.blogger.com/blogger/353/70/1600/rowenta_billboard.jpg 
Merk: Rowenta (krultang) 
Credit: Publicis Frankfurt 
Locatie: onbekend 
 
Toelichting: Een poster voor een krultang is in banen verdeeld, waarvan er drie zijn 
opgekruld. Dit is (in theorie) gedaan met de afgebeelde krultang.  
 
Relatie: Er is sprake van een iconische relatie: de krultang is visueel weergegeven. Er is 
ook sprake van een andere iconische relatie: er is een gelijkenisrelatie tussen krullen in 
het haar (van de krultang) en de krullen in de poster. Er is ook sprake van een indexicale 
relatie: waar krullen zijn, is een krultang geweest. De krultang heeft de krullen in het 
papier dus gemaakt.  
 
Gedachtegang toeschouwer: Die poster is niet goed vastgeplakt. Hij krult omhoog. Er 
staat een krultang naast. De opgekrulde banen komen dus door de krultang. Als ik 
krullen in mijn haar wil, gebruik ik een krultang. Als die krultang zelfs papier kan krullen, 
kan die ook goed mijn haar krullen.  
Mogelijk wordt er ook gedacht aan vandalisme bij het bekijken van deze poster, omdat 
de achtergrond waarop de poster is geplakt, zichtbaar is. Dat is niet mooi. Het trekt wel 
de aandacht en bij kort bestuderen zal men al snel de eerder genoemde redenering 
volgen.  
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“BAND-AID Flexi” 
 
Bron: 
http://adsoftheworld.com/media/ambient/band_aid_flexi_magazine?size=_original 
Merk: BAND-AID Flexi 
Credit: Agency: McCann Erickson, India; Copy: Pia Roy, Art: Chetan Rao 
Locatie: Azië 
 
Toelichting: Op een ‘spread’ in een tijdschrift/boek bevond zich in het midden een 
afbeelding van een pleister. Zo leek het alsof de pleister steeds verder uitrekte, als men 
de pagina opende.  
 
Relatie: Er is een iconische relatie tussen de afbeelding van de pleister en de pleister 
zelf. Ook is er een indexicale relatie: pleisters moeten uit kunnen rekken, omdat de huid 
(waarop deze wordt bevestigd) ook rekt.  
 
Gedachtegang toeschouwer: Hee, een lege dubbele pagina met alleen een pleister in 
het midden. Als ik de pagina open, rekt de pleister in het midden uit. De tekst luidt: 
“BAND-AID Flexi”. Dus dit is een erg flexibele pleister.  
Of: de pagina is gerepareerd met een pleister. Toch gaat de pleister niet los als ik de 
pagina helemaal opensla. Deze pleister is dus sterk en flexibel.  
 
 
 
 
 



 
Dát zie je niet over het hoofd! – Bijlage A 
Linda Hogenes 
 

 XXVIII 

 
"High time for a fitness machine. ----“ 
 
Bron: http://www.marketing-alternatif.com/?p=415 
http://www.popnutten.de/archiv/2006/01/13/high-time-for-a-fitness-machine/ 
Merk: onbekend 
Credit: Publicis / Zurich 
Locatie: onbekend 
 
Toelichting: Een poster met de afbeelding van een buik/navel is opgehangen met een 
overhellend stuk, zodat het lijkt op een dikke buik die over een broek heen hangt. De 
tekst eronder luidt: "High time for a fitness machine. ----“. Dus als de toeschouwer zo’n 
zelfde buik heeft, heeft hij baat bij fitnessmachines van merk X.  
 
Relatie: De poster vertoont een gelijkenisrelatie (iconisch) door visueel een buik (door 
de afbeelding van de navel) en de vetrollen die zich daarop bevinden weer te geven. 
 
Gedachtegang toeschouwer: Die poster hangt niet goed. Hij is te lang, en hangt met 
een boogje. Het lijkt op een buik en navel die over de rand van een broek heen hangt 
(vetrollen). Het schoonheidsideaal is slank. Dus zo’n buik is niet wenselijk: ik wil een 
strakke, platte buik. Tekst: "High time for a fitness machine. ----“. Als ik zo’n buik heb, moet 
ik er iets aan doen. Ik kan mijn buik wegtrainen met fitness. Met een fitnessmachine van 
merk X kan dat. Als ik slank ben, ben ik gelukkig. Dus als ik dat apparaat koop (en 
gebruik) word ik gelukkig.      


