
1

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

Kenmerk: k08037ew
Utrecht, 13 november 2008

Betreft: Wijnmoods

Geachte mevrouw Ancion-Kors,

Onlangs introduceerden Gall & Gall en France Franse Wijnen een nieuw concept genaamd
“Wijnmoods” (zie bijlagen). De filosofie achter ‘wijnmoods’ is dat er bij iedere stemming of
mood een bepaalde soort wijn past.

Gall & Gall en France Franse Wijnen hebben een boekje uitgebracht waar de verschillende
wijnmoods in staan. Er zijn acht verschillende moods gedefinieerd, te weten: Relaxed,
Gezellig, Stout, Zen, Avontuurlijk, Romantisch, Creatief en Feestelijk.

Ook is er een website gelanceerd. Op deze website, www.mijnwijnmood.nl, kun je de
‘moodtest’ doen en ontdekken in welke mood jij bent. Je krijgt dan een ‘gratis wijnadvies op
maat’. Je kunt de wijntips uitprinten en meenemen naar de Gall & Gall in de buurt.

Associatie wijn en stemming
STAP heeft moeite met het concept ‘wijnmoods’ omdat niet zonder risico is om een dergelijk
sterkte associatie te leggen tussen bepaalde stemmingen en het drinken van wijn. Zeker
mensen die hier gevoelig voor zijn krijgen hierdoor een bevestiging dat het drinken van wijn
je stemming beïnvloedt.

In het voorwoord van het Wijnmoods boekje wordt duidelijk een causale relatie gelegd dat je
eerst ‘ontdekt in welke mood je bent’, om daar vervolgens een wijn bij uit te zoeken, die bij
die stemming zou horen. In dit geval leidt de mood dus tot de wijnkeuze en wordt niet direct
gesuggereerd dat het drinken van deze wijn leidt tot een bepaalde mood.

Echter, op de vervolg pagina’s van het boekje lijkt deze dunne grens verschillende malen te
worden overschreden. Het gaat immers om een associatie tussen mood en wijn, en deze
kan twee kanten op werken. Soms wordt een mood juist gecreëerd door de wijn. Bij de
beschrijving van vier van de acht stemmingen vindt STAP het op z’n minst twijfelachtig te
noemen welke richting de associatie tussen wijn en stemming op gaat.

Deze vier stemmingen worden hieronder beschreven en zijn ook te zien in bijlagen 2-5:
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Relaxed (p.4)
Op p. 4 van het wijnmood boekje komt de mood Relaxed aan de orde. De tekst bij deze
mood luidt: “Je hebt het de hele week druk gehad, en nu is het tijd om te ontspannen. Je
installeert je in de tuin met een stapel tijdschriften, je neemt een vriend of vriendin mee naar
het park om in de zon bij te praten, of je gaat ’s middags lekker naar het strand. Waar je ook
naartoe gaat, neem een van deze wijnen mee!” [onderstreping STAP].

Gezellig (p. 5)
“Je dekt de tafel voor het diner. Vanavond heb je een huis vol vrienden of familie. Veel
kaarsen op tafel, mooie servetten en natuurlijk ga je lekker koken. Je geniet van de
voorbereidingen en trekt vast een flesje open, je maakt het gezellig voor iedereen. Deze
wijnen dragen bij aan een intieme sfeer. Vergeet niet te toosten op jullie warme band!“
[onderstreping STAP].

Stout (p. 6)
“Braaf zijn kan altijd nog. Een beetje prikkelen is veel leuker en soms zegt een knipoog meer
dan duizend openingszinnen. Versieren doe je niet door de etiketten in acht te nemen, zo
slaap je iedere nacht alleen. Zit je iets dwars, verlang je écht naar iemand? Spreek het uit!
Laat zien wie je bent, toon lef, gebruik humor en provoceer een beetje. Wees gewoon eens
lekker stout!” [onderstreping STAP].

Romantisch (p. 9)
“Je hebt zin in de liefde! Vanavond maken jullie tijd vrij voor elkaar. Of heb je vanavond een
spannende date? Een diner bij kaarslicht, samen badderen, genieten van de
zonsondergang, de avond is van jullie. Wat je ook doet, vier de liefde en geniet van de
romantiek. Deze wijnen maken de liefde nóg romantischer!” [onderstreping STAP].

Volgens STAP zijn de omschrijvingen bij de mood Relaxed en Stout in strijd met artikel 6.1
van de RvA:

Artikel 6.1
Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet wijzen op de ontremmende werking
van alcoholhoudende drank, zoals het verminderen of verdwijnen van angst
gevoelens en innerlijke of sociale conflicten.

Bij Relaxed wordt duidelijk gesteld dat je “waar je ook naartoe gaat, een van deze wijnen
mee moet nemen”. Hiermee wordt sterk de indruk gewekt dat je door het drinken van een
van deze wijnen in een Relaxte mood komt. In dat geval keer het causale verband dus om.
Doordat je een van deze wijnen meeneemt, kom je in een relaxte sfeer.

Iets vergelijkbaars gebeurt bij de mood Stout. Veel mensen zouden wel eens stout willen
zijn, maar worden door innerlijke barrières of remmingen tegen gehouden. Alcohol staat
erom bekend dat mensen meer ontremd raken en minder nadenken over de (lange termijn)
consequenties van hun gedrag. Door de mood Stout actief te koppelen aan wijn, wordt sterk
de suggestie gewekt dat je door het drinken van deze wijnen lekker stout wordt. De wijn
heeft in dat geval een ontremmende werking.

Daarnaast STAP acht de omschrijvingen bij de moods Gezellig en Romantisch in strijd met
artikel 8 RvA:

Artikel 8 (RvA nieuw)
Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet de indruk wekken dat er een causaal
verband ligt tussen de consumptie van alcoholhoudende drank en het hebben van
sociaal en seksueel succes. Dat causale verband kan ook worden gesuggereerd als
er in de uiting geen alcoholhoudende drank wordt geconsumeerd.
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Bij de mood Gezellig wordt er over gesproken dat deze wijnen “bijdragen aan een intieme
sfeer”. Hiermee wordt dus gesuggereerd dat je door het drinken van deze wijnen een
intiemere sfeer creëert. STAP ziet dit als een vorm van sociaal/seksueel succes. Deze indruk
mag volgens artikel 8 niet worden gewekt.

Tenslotte wordt ook bij de mood Romantisch een vergelijkbare uitspraak gedaan: “Deze
wijnen maken de liefde nóg romantischer!”. Kortom, door het drinken van deze wijnen heb je
een nóg romantischere avond dan je anders zou hebben gehad. Ook hier draagt de wijn dus
bij aan seksueel succes. Zonder deze wijnen was de avond blijkbaar veel minder romantisch
verlopen.

STAP vraagt de Commissie zich uit te spreken over het concept Wijnmoods an sich en over
bovenstaande uitingen in relatie tot artikelen 6.1 en 8 RvA in het bijzonder.

Hoogachtend,

Ir. W. E. van Dalen,
Directeur STAP

Bijlagen:
Bijlage 1: Voorpagina Wijnmoods boekje van France en Gall&Gall
Bijlage 2: Mood: Relaxed
Bijlage 3: Mood: Gezellig
Bijlage 4: Mood: Stout
Bijlage 5: Mood: Romantisch
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Bijlage 1: Voorpagina Wijnmoods boekje
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Bijlage 2: Mood: Relaxed
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Bijlage 3: Mood: Gezellig
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Bijlage 4: Mood: Stout
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Bijlage 5: Mood: Romantisch


