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

Kenmerk: k09035ew
Utrecht, 4 november 2009

Betreft: Eurovoetbal Amstel bereikt te veel minderjarigen

Geachte mevrouw Ancion-Kors,

In 2006, 2007, 2008 en 2009 vond in Heerenveen en Groningen het sportevenement
“Eurovoetbal” plaats.

Eurovoetbal is hét internationale jeugdvoetbaltoernooi in Nederland. Elk jaar ontvangt het
toernooi verschillende topclubs, die tijdens het pinksterweekend hun voetbalkunsten
vertonen. Naast het voetbal worden er tijdens het toernooi allerlei sportieve activiteiten
georganiseerd op het breedtesport terrein [Bron: Respons Sport Monitor].

Amstel bier (Heineken) is al enkele jaren een van de hoofd sponsoren van het jeugdvoetbal
evenement, zoals blijkt uit de data van de Sport Monitor van Respons (zie bijlage 1 voor een
foto van het evenement).

Volgens de Sport Monitor trekt het Eurovoetbal jaarlijks 50% jongeren tussen de 0-19 jaar.
Dit zijn 15.000 jongeren. De aantallen zijn als volgt verdeeld:

Evenement
Bezoekers
aantal

%
0-6
jaar

Abs.
aantal
0-6 jaar

%
7-12
jaar

Abs. aant.
7-12 jaar

%
13-19
jaar

Abs. aant
13-19 jaar

Totale
aantal
0-19 jaar

Totale
%
0-19 jaar

Eurovoetbal 30000 10,0% 3000 20,0% 6000 20,0% 6000 15000 50,0%

Met andere woorden: het aantal jongeren tussen de 0-12 jaar alleen komt al uit op 30%. In
absolute aantallen betreft het 9.000 kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.

Volgens de Sport Monitor van Respons is de verdeling van deze percentages over alle jaren
gelijk. Ook voor 2010 worden bovenstaande percentages bezoekers voorspeld.

Artikel 21 uit de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken schrijft voor dat
alcoholreclame geen publiek mag bereiken dat voor meer dan 25% uit minderjarigen bestaat:



2

Artikel 21 RvA
“Reclame voor alcoholhoudende drank in welke vorm dan ook, mag geen publiek bereiken dat
voor meer dan 25% bestaat uit minderjarigen. Voor reclame-uitingen, uitgezonderd die op
internetsites voorkomen, geldt als maatstaf voor het bereik het algemeen in de markt
geaccepteerd bereiksonderzoek. Voor bioscopen en evenementen gelden bezoekcijfers als
maat voor het bereik. Met uitzondering van reclame-uitingen op internetsites, rust de
bewijslast ter zake van het bereik op de adverteerder die zich daarbij moet baseren op
algemeen in de markt geaccepteerde kijk- of luistercijfers”.

Op de website van Eurovoetbal (www.eurovoetbal.nl) staat de volgende tekst (zie bijlage 2):

“Eurovoetbal is een internationaal jeugdtoernooi dat in 1977 voor het eerst werd
georganiseerd. Het was van origine een toernooi voor spelers van maximaal 19 jaar, maar
sinds 2008 is de leeftijdsgrens 17”.

Heineken zou dus duidelijk moeten weten dat zij door het Eurovoetbal (zichtbaar) te
sponsoren een publiek bereikt dat voor een groot deel (> 25%) uit minderjarigen bestaat. De
cijfers uit de Sport Monitor van Respons laten hier geen twijfel over bestaan.

Omdat artikel 21 uit de RvA in opeenvolgende jaren doelbewust door Heineken is overtreden
vraagt STAP deze overtreding te beboeten met een strengere sanctie zoals een geldboete.

STAP verzoekt de Reclame Code Commissie hier uitspraak over te doen.

Hoogachtend,

Ir. W.E. van Dalen
Directeur STAP

Bijlage:
1. Foto Eurovoetbal Amstel
2. Screenshot website Eurovoetbal.nl
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Bijlage 1: Eurovoetbal gesponsord door Amstel bier
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Bijlage 2: Screenshot website Eurovoetbal.nl


