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

Kenmerk: k08021ew
Utrecht, 18 juli 2008

Betreft: Boswandeling

Geachte mevrouw Ancion-Kors,

Boswandeling is een likeur van 15%, samengesteld uit 4 verschillende likeuren. Het bevat
guarana, banaan, kokos en verse room en je kunt het als shooter drinken, puur of als
cocktail. Meer informatie is te vinden op de website www.boswandeling.nl.

Op de website wordt Boswandeling omschreven als ‘Secret of the forest’. Wat direct opvalt
bij het betreden van de website zijn de vrolijke kleurtjes, de tekeningetjes van de roze eend,
en verschillende bewegende dieren die geluid produceren als je erover heen beweegt met
de muis (bijlage 1 en 2). Soms vliegt er een schreeuwende rode papagaai door het beeld,
dan sist er een slang vanuit het struikgewas. Zo piept er ook een klein paars konijntje
vanonder een blad, kwaakt er een roze kikker en hoor je apen krijsen. Een paars nijlpaard
komt af en toe naar boven uit de waterpoel, waar een fles Boswandeling in drijft.

Als je onderin op ‘Product’ klikt, opent zich een vrolijk ogend schermpje met een afbeelding
van een grote fles Boswandeling met daarnaast de productkenmerken van Boswandeling
(bijlage 2).

Bovenin beeld hangen 3 grote ‘discoballen’ die blinken en aandacht moeten trekken naar de
onderwerpen ‘Mix-tips’, ‘Evenementen’ en ‘Web-shop’.

Wanneer we rechtsboven klikken op ‘Web-shop’ wordt geadverteerd met de ‘ZOMER-
ACTIE’. Er staat:

“Wil jij de blits maken op het strand? Dat kan, want deze zomer hebben we een geweldig
leuke actie van Boswandeling: een uniek Boswandeling luchtbed”.

“Natuurlijk staan er naast dit leuke luchtbed nog veel meer toffe gadgets van Boswandeling op
deze shop. Dus waar wacht je nog op… Check snel, want op = op”.

Een screenshot van deze zomeractie is bijgevoegd in bijlage 3.
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Als je vervolgens op ‘online shop’ klikt, opent zich in een nieuw venster de Web-shop van
Boswandeling (bijlage 4). Hier kun je, naast het luchtbed, nog allerlei andere Boswandeling
gadgets aanschaffen zoals een geschenkenpakket, wandbord, vogelhuismuts, badlaken,
feestpakket en wandlamp.

Volgens STAP is zowel de manier waarop het luchtbed wordt aangeprezen, als de
vormgeving van het luchtbed en verschillende andere gadgets specifiek aantrekkelijk voor
minderjarigen.

Zo gaat het over: “Wil jij de blits maken op het strand?“, “een geweldig leuke actie“ en “nog
veel meer toffe gadgets”. Volgens STAP is deze manier van taalgebruik specifiek gericht op
jongeren. Ook de vormgeving van het luchtbed doet erg speels en kinderlijk aan met de
vrolijke kleurtjes (knalgroen, knalroze, geel, oranje, lichtblauw), de eend en het ronde
lettertype.

Naast het voor jongeren aantrekkelijke luchtbed, wordt er ook een badlaken in dezelfde stijl
verkocht (zie bijlage 4). Beide artikelen kosten ongeveer 15 euro en zijn daardoor zeer
betaalbaar voor jongeren. Op het badlaken staat de tekst: “Boswandeling. Vraag uw
eekhoorn waarom”. Het badlaken is, evenals het luchtbed, knalgroen. De tekst “Vraag uw
eekhoorn waarom” in oranje. De naam Boswandeling is geel gedrukt en het logo van
Boswandeling bevat de knalroze eend met een tekeningetje van een bos (palmboom)
eromheen.

Kortom, beide producten doen erg kinderlijk aan. Ook de andere producten die te koop zijn in
de webshop (zoals het ‘feestpakket’ en de ‘vogelhuismuts’) zullen een aantrekkingskracht
uitoefenen op minderjarigen.

Volgens STAP zijn de vormgeving van de website www.boswandeling.nl, de verschillende
Boswandeling ‘gadgets’ en de manier waarop deze worden aangeprezen, specifiek gericht
op minderjarigen en daarmee in strijd met artikel 10 van de Reclame Code voor
Alcoholhoudende dranken:

Artikel 10 (RvA nieuw)
“Reclame voor alcoholhoudende drank mag zich niet specifiek richten tot minderjarigen. Meer
in het bijzonder zijn de uitingen als omschreven in de toelichting bij artikel 10 niet toegestaan.”

Voorbeelden zijn:
- Uitingen/acties waarbij gebruik wordt gemaakt van premiums die specifiek gericht zijn op

minderjarigen zoals poppetjes, knuffels, speelgoedauto’s, spelletjes, stickers,
strandspeelgoed of schoolgerelateerde artikelen;

- Uitingen die gebruik maken van jongerentaal;

STAP bepleit ook dat het cartoonachtige logo van Boswandeling door haar speelsheid en
vrolijke kleurtjes en tekeningetjes in het bijzonder aantrekkelijk is voor minderjarigen en
hiermee in strijd met artikel 10.

Tenslotte staat er op de website tussen de foto’s van het ‘Sterrenteam’ één foto waarop een
jongen een magnum fles drank aan zijn mond zet (of krijgt gezet?) (zie bijlage 5). Volgens
STAP toont deze uiting (zichtbaar gesponsord door Boswandeling, linksonder in beeld)
onverantwoorde consumptie. Dit is in strijd met artikel 1 RvA:

Artikel 1
“Aangezien onverantwoorde consumptie van alcoholhoudende drank problemen met zich mee
kan brengen, is terughoudendheid in alle reclame voor deze drank geboden. Reclame voor
alcoholhoudende drank mag geen overmatige of anderszins onverantwoorde consumptie
tonen, suggereren of stimuleren”.
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STAP verzoekt de Commissie hier uitspraak over te doen.

Hoogachtend,

Ir. W. E. van Dalen,
Directeur STAP

Bijlagen:
1. Screenshot website www.boswandeling.nl met logo Boswandeling
2. Screenshot website, Boswandeling “Product”
3. Boswandeling Web-shop (rechtsboven) met luchtbed zomeractie
4. De Web-shop van Boswandeling
5. Foto van het ‘Sterrenteam’ gesponsord door Boswandeling.
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Bijlage 1: Screenshot www.boswandeling.nl met logo Boswandeling
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Bijlage 2: Screenshot website, Boswandeling “Product”
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Bijlage 3: Boswandeling Web-shop (rechtsboven) met luchtbed zomeractie
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Bijlage 4: De Web-shop van Boswandeling
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Bijlage 5: Foto van het ‘Sterrenteam’ gesponsord door Boswandeling.


