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Betreft: ‘Ongelimiteerd zuipen’ in Erp

Geachte heer Frankfort,

STAP (Stichting Alcoholpreventie) heeft de afgelopen weken de discussie rondom de
‘zuipfeesten’ in Erp gevolgd via het Brabants Dagblad en de website van het Bureau Eerlijke
Mededinging (BEM). Zij wil naar aanleiding hiervan graag haar mening geven met betrekking
tot deze dorpsfeesten waar jongeren voor een laag bedrag onbeperkt kunnen drinken.

Kort samengevat gaat het om dorpsfeesten, georganiseerd door vriendengroepjes, waar
honderden tot soms zelfs een paar duizend jongeren op af komen. De aantrekkingskracht
van deze feesten heeft vooral te maken met de mogelijkheid ongelimiteerd te kunnen drinken
tegen een spotprijs. Voor €15,- entree kunnen bezoekers de hele avond doordrinken
waardoor in korte tijd gevaarlijk hoge alcoholpromillages worden bereikt.

Adverteren met onbeperkt drinken
Het Batse feest van 2007 vond plaats op 30 juni jl. Op de website (www.feest.debatse.nl)
wordt opvallend geadverteerd met het onbeperkt drinken voor 15 euro (zie bijlage 1). Het
aankomende StrôiHøken feest van dit jaar zal op zaterdag 15 september plaatsvinden. Op
de website van het Stroihoken (www.stroihoken.nl) wordt geadverteerd met ’10
consumptiebonnen voor 15 euro’ (zie bijlage 2). Fris is gratis. In feite krijgt iedere bezoeker
dus 10 alcoholbonnen.

Alcoholreclame is in Nederland niet gebonden aan wetgeving, maar aan zelfregulering. Dit
zijn 31 door de alcoholbranche zelf opgestelde regels waar de adverteerder zich bij het
maken van alcoholreclame aan dient te houden. Artikel 1 van de Reclame Code voor
Alcoholhoudende Drank (RvA) zegt het volgende:



“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”.

Adverteren met “onbeperkt drinken voor slechts €15,-“ zoals bij het Batse feest het geval
was, en het adverteren met “10 alcoholbonnen voor €15,-“ (want fris is gratis) zoals bij het
StrôiHøken feest, vallen hier duidelijk onder en mag dus niet volgens de Nederlandse
zelfregulering. STAP zal daarom klachten indienen bij de Reclame Code Commissie (RCC)
tegen de manier van adverteren van het Batse feest en het StrôiHøken feest. De RCC zal
deze klachten op grond van uitspraken van eerdere vergelijkbare klachten, naar alle
waarschijnlijkheid toekennen.

Dit houdt vervolgens in dat de RCC de organisatoren van de dorpsfeesten zal aanbevelen
‘niet meer op een dergelijke wijze’ te adverteren. Echter, de feesten zijn in de omgeving
inmiddels al zo bekend, dat ervoor adverteren waarschijnlijk niet meer nodig is. Jongeren
weten wat de feesten inhouden: ‘onbeperkt zuipen, voor weinig geld’.

Schadelijk
Veel drinken, met name op jonge leeftijd, is erg schadelijk voor de hersenen en de rest van
het lichaam. Nederlandse jongeren lopen aan kop in Europa wat betreft binge drinken, het
drinken van grote hoeveelheden alcohol per gelegenheid, met als doel om in korte tijd
dronken te worden. Overmatig alcoholgebruik op jonge leeftijd leidt tot problemen met onder
meer geheugenfuncties, impulsiviteit, leerstoornissen en het vergroot het risico op verslaving
op latere leeftijd. Het brein van meisjes loopt daarbij nog sneller schade op dan van jongens.
Zoals te zien is op het bijgevoegde kaartje met het drankgebruik per regio in Nederland,
scoort Erp boven het landelijke gemiddelde wat betreft alcoholgebruik (bijlage 3).

Minderjarigen
Om een beter beeld te krijgen van het Batse feest (2007) en het StrôiHøken feest (2006)
heeft STAP de websites van deze feesten bezocht. Hierop staan veel foto’s afgebeeld die
een goede indruk geven hoe het er op een dergelijke avond daadwerkelijk aan toe gaat in
Erp. Wat direct opvalt aan de foto’s is de jonge leeftijd van de bezoekers en de grote
hoeveelheden bierflesjes, waarmee de jongeren op de foto staan. Het lijkt erop dat, ondanks
de aankondiging dat jongeren onder de 16 jaar niet worden toegelaten, minderjarigen toch
de feesten kunnen betreden. Eenmaal binnen zal het voor hen geen probleem vormen om
aan alcohol te komen aangezien hier niet meer op leeftijd gecontroleerd wordt. Om u een
indruk te geven, indien u nog niet op de betreffende websites heeft gekeken, zijn enkele
foto’s van de feesten bijgevoegd (bijlagen 4 en 5). Op het StrôiHøken feest van 2006 moest
zo te zien zelfs een ambulance worden opgeroepen.

Alcoholvergiftiging
Zoals u misschien in de media heeft vernomen stijgt het aantal alcoholvergiftigingen onder
jongeren schrikbarend. In de leeftijdscategorie van 10 tot en met 19 jaar komen op de eerste
hulp gemiddeld één a twee slachtoffers per dag binnen met een alcoholvergiftiging1. Feesten
zoals die in Erp, waarbij het ‘onbeperkt drinken’ centraal staat, werken het risico op
overmatig alcoholgebruik en daarmee een alcoholvergiftiging, in de hand. We mogen en
kunnen niet verwachten van jongeren van deze leeftijd dat ze onder deze omstandigheden
hun eigen alcoholgebruik in de hand weten te houden. Het is dan ook in de eerste plaats de
verantwoordelijkheid van de verstrekker om erop toe te zien dat de leeftijdsgrenzen goed
worden nageleefd. Aangezien dat in de context van een dergelijk groot opgezet feest zo
goed als onmogelijk is, betwijfelen wij of het verantwoord is als gemeente toestemming te
geven om een dergelijk feest te doen plaatsvinden.



StrôiHøken feest september 2007
Aangezien het StrôiHøken feest van 2007 nog zal plaatsvinden ligt hier een kans voor u als
burgemeester om op te treden tegen het schadelijk alcoholgebruik van de jongeren uit uw
gemeente. U heeft er tot op heden voor gekozen een ontheffing te verlenen op basis van het
aanwezige certificaat van sociale hygiëne en de veronderstelling dat de barmedewerkers
voldoende geïnstrueerd zullen worden. Echter, ons inziens kunnen en zullen een certificaat
sociale hygiëne en geïnstrueerde barmedewerkers niet voorkomen dat deze jongeren te
grote hoeveelheden alcohol gaan drinken. Alles draait op deze feesten immers om het
‘onbeperkt drinken’.

Vandaar dat wij een dringend beroep op u doen om geen ontheffing te verlenen voor dit
komende feest. Indien u het feest ondanks alle risico’s toch door wilt laten gaan, dringen we
er bij u op aan er tenminste op toe te zien dat jongeren onder de 16 geen toegang krijgen tot
het feest en dat u de vrijbrief tot ‘onbeperkt drinken’ voor meerderjarigen aanpakt. Een
constructie als ’10 alcoholbonnen voor €15’ verandert hier weinig aan. Er zullen in dit geval
nog steeds veel jongeren zijn die tegen een beperkt bedrag te veel alcohol gebruiken.

Te uwer informatie: steeds meer gemeenten in Nederland spannen zich in om
alcoholproblemen onder jongeren tegen te gaan. In het najaar zal het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport daartoe een richtlijn uitgeven. Een belangrijk element van
lokaal alcoholbeleid is het streven de beschikbaarheid van alcohol voor jongeren te
beperken. Een van de mogelijkheden daartoe is het beperken van het aantal ontheffingen.
Indien u besluit geen ontheffing te verlenen voor het StrôiHøken feest handelt u in lijn met
beleidsontwikkelingen in andere gemeenten en regio’s.

Een kopie van deze brief zal naar de Voedsel– en Warenautoriteit (VWA) worden gestuurd.
Voor de VWA kan de informatie aanleiding zijn om extra controles uit te oefenen op de
naleving van de Drank- en Horecawet.

Met vriendelijke groet,

Ir. W.E. van Dalen,
Directeur STAP
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Bijlage 1: Website Batse feest, Onbeperkt zuipen voor 15 euro entree.



Bijlage 2: StrôiHøken feest, ’10 alcoholbonnen voor 15 euro’



Bijlage 3: Drankgebruik per regio, Erp scoort boven het landelijke gemiddelde



Bijlage 4: Foto’s Batse feest, 30 juni 2007





Bijlage 5: Foto’s StrôiHøken feest 2006






