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

Kenmerk: k09036ew
Utrecht, 4 november 2009

Betreft: Jeugdvoetbaltoernooi Terborg Heineken bereikt te veel minderjarigen

Geachte mevrouw Ancion-Kors,

In 2006, 2007, 2008 en 2009 vond in Terborg het Internationaal A-Jeugdvoetbaltoernooi
plaats.

Heineken was van dit “Jeugdtoernooi” in alle jaren sponsor, zoals blijkt uit de Sport Monitor
van Respons (zie bijlage 1 voor foto’s van het evenement in de verschillende jaren). De
merknaam Heineken is alle jaren duidelijk zichtbaar afgebeeld op de sponsorborden langs
de kant van het voetbalveld.

Volgens de Sport Monitor trekt het Jeugdvoetbaltoernooi jaarlijks 32,5% jongeren tussen de
0-19 jaar. Dit zijn 3.575 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

Jeugdvoetbal-
toernooi Terborg 11.000 7,5 825 10,0 1.100 15,0 1.650 3.575 32,5%

Het aantal jongeren tussen de 0-12 jaar komt uit op 17,5%. Helaas geeft de Sport monitor
geen cijfers over het percentage 13-17-jarigen (minderjarigen), maar gezien het feit dat nog
eens 15% van de bezoekers in de leeftijdscategorie 13-19 jaar valt, is het vrij aannemelijk,
dat ruim de helft van deze groep ook daadwerkelijk minderjarig is. Hiermee wordt
gemakkelijk het percentage van 25% minderjarigen overschreven dat volgens de
Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken maximaal is toegestaan voor het bereik van
alcoholreclame.

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 het Terborg toernooi (www.terborgtoernooi.nl) staat onder het kopje
“Activiteiten” de volgende tekst (zie bijlage 2):

Veel aandacht voor de jeugdige bezoekers

Naast het voetbaltoernooi is er ook veel aandacht voor de bezoekende jeugd tijdens het
Terborg Toernooi. Zo zullen verschillende studenten van het Graafschap College uit
Doetinchem, afdeling Sport en Beweging, verschillende activiteiten voor de jeugd
organiseren op sportcomplex De Paasberg.

Vrijdag 22 en zaterdag 23 mei zijn er jeugdvoetbaltoernooitjes voor E- en F-pupillen uit de
regio. Verder zijn er verschillende inflatables (springkussens) voor de oudere jeugd en
kunnen de allerkleinsten zich laten schminken op het sportcomplex.

Het Terborg Toernooi is een familietoernooi waar de jeugd zich de hele dag kan vermaken
en de ouders rustig op de tribune naar drie dagen topvoetbal kunnen kijken. De organisatie
streeft naar een landelijk kwalitatief zeer sterk jeugdvoetbaltoernooi met daarbij de
Achterhoekse gemütlichheit én gastvrijheid.

[onderstrepingen STAP]

Het moge duidelijk zijn dat dit toernooi overduidelijk gericht is op minderjarigen (“de
allerkleinsten” kunnen zich zelfs laten “schminken”).

Heineken zou dus duidelijk moeten weten dat zij door het Jeugdvoetbaltoernooi Terborg
(zichtbaar) te sponsoren, een publiek bereikt dat voor een groot deel (> 25%) uit
minderjarigen bestaat. De cijfers uit de Sport Monitor van Respons wijzen duidelijk in deze
richting.

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’s Internationaal A-Jeugdvoetbaltoernooi Terborg gesponsord door Heineken
2. Screenshot website Terborgtoernooi.nl



3

Bijlage 1: Internationaal A-Jeugdvoetbaltoernooi Terborg gesponsord door Heineken
Bron: www.terborgtoernooi.nl
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Bijlage 2: Screenshot website Terborgtoernooi.nl


