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Aan: Stichting Reclame Code
t.a.v. Mw. Mr. P.E.C. Ancion-Kors
Postbus 75684
1070 AR Amsterdam

Kenmerk: k08015ew

Betreft: Heineken Regatta Race St. Maarten

Utrecht, 10 juni 2008

Geachte mevrouw Ancion-Kors,

Heineken heeft in 2007 Club BeerTender opgericht. Via dit ‘loyaliteitsprogramma’ kunnen
trouwe Heineken fust drinkers die lid zijn geworden van Club BeerTender kans maken op
allerlei prijzen, privileges en kortingen. Dit doe je door de code van het BeerTender fust in te
vullen op de website www.beertender.nl.

Een van de dingen waar je maandelijks kans op maakt is de zogenaamde “Ultieme
mannenkick”, zoals een vlucht in een straaljager of een ritje in een Formule 1 wagen.

De meest recente winnaar van de Ultieme Mannenkick is te zien op een filmpje waar je via
de website van Club BeerTender (www.beertender.nl) naar wordt doorgelinkt (klik op .
“BeerTube player” op de website of ga naar
http://www.youtube.com/profile?user=ClubBeerTender.

In het YouTube filmpje zien we Jeroen Zweers, die volledig overrompeld wordt als hij door
twee mooie dames in reddingsvesten verrast wordt met het winnen van deelname aan de
“Heineken Regatta Race”, in St. Maarten. Hij wordt persoonlijk gefeliciteerd door Bart Bosma
van Heineken en krijgt een waardecheque overhandigd waarop officieel staat dat hij de
Ultieme Mannenkick heeft gewonnen (voor screenshots van dit filmpje, zie bijlagen).

Het filmpje is duidelijk een promotiefilmpje voor Club BeerTender. Het is te zien via de
website van Club BeerTender en is bedoeld om andere mensen aan te sporen ook lid te
worden van Club BeerTender omdat je met dat lidmaatschap mooie dingen kunt winnen,
waaronder dergelijke “Ultieme mannenkicks”. Verschillende keren komen de naam en het
logo van Heineken in beeld en er is zelfs een afgevaardigde van Heineken aanwezig om
Jeroen te feliciteren met zijn prijs. Het filmpje is door Club BeerTender/Heineken tot stand
gekomen.

Volgens STAP is dit filmpje om bovenstaande redenen aan te merken als alcoholreclame.
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De voice-over bij het filmpje vermeldt dat Jeroen Zweers 24 jaar is. Volgens STAP is dit
filmpje hiermee in strijd met artikel 11 van de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken
aangezien modellen die gebruikt worden in alcoholreclame niet jonger mogen zijn dan 25
jaar.

Artikel 11:
“Reclame voor alcoholhoudende drank mag geen personen tonen jonger dan 25 jaar die
alcoholhoudende drank drinken of die tot het drinken van alcoholhoudende drank aanzetten”.

STAP vraagt de Commissie te oordelen of het in lijn van de Code ligt om jongeren onder de
25 deel uit te laten maken van een dergelijk promotiefilmpje van een alcoholadverteerder, in
dit geval van Heineken/Club BeerTender.

Hoogachtend,

Ir. W. E. van Dalen,
Directeur STAP

Bijlagen: screenshots BeerTube filmpje winnaar Ultieme Mannenkick Club BeerTender
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Bijlage: Screenshots BeerTube fimpje winnaar Ultieme Mannenkick Club BeerTender
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