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Toen wij tien jaar geleden begonnen met 
het verzamelen van slechte slogans dach-
ten we dat de bron na een paar jaar wel 
uitgeput zou zijn. Het tegendeel blijkt 
waar. We krijgen steeds weer slogans toe-
gestuurd die mensen ‘in het wild’ tegenko-
men. Zo hebben we in tien jaar tijd ruim 
2200 slogans verzameld. Met plezier de-
len we typerende slogans voor de decem-
bermaand. Zijn ze tenenkrommend, 
clichématig, verbijsterend of juist grappig? 
Oordeel zelf.

Van pepernoten tot gourmet 1
Van AEX tot pepernoten 
Vanavond eten we Taais
Call Coen voor de lekkerste kalkoen!
Gourmét z’n allen! 
Gour met elkaar 

Kerst, kerst, kerst en X-mas 2
De gezelligste kerst twinkel van Nederland
Met kerst doen wij ons bes…
Kerst nooit uit de mode
Kerst lukt!
All I want for Christmas is Q

Bollen en ballen 3
De mooiste kerstbollen zitten onder je 
kleding
Uw makelaar met ballen
Dat kost geen kerstbal
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Creatieve collectie 

Merry tekstmas & happy word year!

Als tekstprofessional hebben wij een antenne 

voor gekke woordkeuzes, ambigue typo-

grafie, verwarrende zinsconstructies of 

opvallend beeldgebruik; we signaleren in 

een oogopslag fascinerende tekst-

fenomenen. In dit nummer delen Tefke van 

Dijk en Christine Liebrecht hun collectie 

decemberslogans.

T E F K E  V A N  D I J K  E N  C H R I S T I N E 
L I E B R E C H T
zijn oprichters van het landelijke platform Slechte 
Slogans (slechteslogans.nl) en redactielid van 
Tekstblad. In het dagelijks leven is Tefke journalist en 
redacteur bij De Schrijfzolder en Christine is 
universitair docent aan het departement 
Communicatie en Cognitie van Tilburg University.
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Cadeautjes met hohohoge korting 4
Cadeaus met een fairhaal
Hohohoge kortingen
Ho ho ho geef een bio kerstpakket kado

Kerstwensen: van Cashmis tot Klusmas 5
Loop deze cashdagen geen Cashmis!
Appie Christmas
Merry Simsmas
Merry Klusmas
Maki Crispmas
Geen vlorijk kerstfeest

Oud & Nieuw: knallend het jaar uit 6
De Groentjes voor 2013
Ongehoord goed vuurwerk
Vuurwerk met inhoud
Outlet & New
Béééhste wensen!   ■

De verkiezing van de slechtste slogan van het jaar vindt dit jaar voor de tiende keer plaats. Deze wordt in de eerste 

helft van december bekendgemaakt. Vorig jaar vonden de bijna 10.000 stemmers ‘Laat je poesje knippen voor ze 

begint te wippen’ van de Vlaamse dierenrechtenorganisatie Gaia de slechtste slogan van 2020
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