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Utrecht, 29 januari 2008
Betreft: Passoa Fiësta

Geachte mevrouw Ancion-Kors,
Onlangs heeft Passoa een nieuw drankje op de markt gebracht: Passoa Fiësta. Er is ook
een speciale website voor geopend: www.passoaFiësta.nl.
Passoa Fiësta wordt op de website als volgt omschreven (zie bijlage 1):
“Nu in de supermarkt: Passoa Fiësta! Met deze heerlijke drank haal je het feest in
huis. De heerlijke smaak van passievruchten en natuurlijke extracten van tropische
vruchten en planten. Het passievruchtsap wordt verkregen uit de Maracujavrucht.
Deze vrucht staat bekend om haar rijke, specifieke en fruitige smaak. Dit feestelijke
drankje brengt zelfs de grootste muurbloem in beweging!”
Op de website is ook te zien dat de zogenaamde “Passoa Partybus” door het hele land gaat
toeren om meer bekendheid aan het nieuwe drankje te geven.
De associatie tussen Passoa en Fiësta wil duidelijk zeggen dat je met Passoa een feestje
bouwt. Met andere woorden, zonder Passoa zou het geen feest worden. Er is Passoa voor
nodig om het gezellig te maken. Passoa Fiësta draagt in die zin bij aan sociaal succes.
Dat blijkt ook heel duidelijk uit de tekst van de website die hierboven werd aangehaald: “Met
deze heerlijke drank haal je het feest in huis” en “Dit feestelijke drankje brengt zelfs de
grootste muurbloem in beweging!”
Blijkbaar, als je een muurbloem bent, kun je maar beter Passoa Fiësta gaan drinken, want
dan kom je wel los. Zonder Passoa Fiësta zou je nog steeds diezelfde saaie muurbloem zijn,
die niet de dansvloer op gaat en moeilijk contacten legt.
Passoa Fiësta bevat 14,9% alcohol en mag daardoor net verkocht worden in de supermarkt.
Veel jongeren zullen via dit gangbare kanaal in aanraking komen met dit nieuwe drankje en
de reclame ervoor. Een naam als Passoa Fiësta en het bijbehorende concept van de Passoa
Partybus wekt heel sterk de indruk dat je door het drinken van Passoa Fiësta een feestje
krijgt, wat je anders niet zou hebben gehad. Er staat letterlijk: “Met deze heerlijke drank haal
je het feest in huis”.

Volgens STAP druisen zowel bovenstaande reclame-uiting, als de naam Passoa Fiësta, in
tegen artikel 8 van de Reclame Code voor Alcoholhoudende drank.
Artikel 8
“Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet de indruk wekken dat consumptie
van alcoholhoudende drank een bijdrage levert aan sociaal of seksueel succes”
De bezoeker van de website wordt aangespoord om een grappig filmpje op de website te
zetten. Je kunt hiermee een reis naar het feest eiland Margarita winnen. De spelregels van
“Party & Run”, zoals het filmen wordt genoemd, zijn als volgt (zie bijlage 2):
- Bouw een feestje op een ongewone plek (bv. een dansje in de bibliotheek of in de
trein).
- Film jouw feestje met je eigen camera of telefoon en zet het filmpje op deze site.
- Zorg dat al je familie en amigos op je gaan stemmen.
Het viel STAP op dat een aantal filmpjes op de website zijn gemaakt door jongeren. De
leeftijd is soms moeilijk in te schatten omdat de kwaliteit van de filmpjes niet altijd even goed
is, maar van een aantal filmpjes is met zekerheid te zeggen dat de jongeren die zich hierin
laten filmen jonger dan 25 jaar zijn (zie bijlagen 3a, b en c).
In bijlage 3a is een screenshot te zien van 3 jongens die naakt in de trein aan het
schreeuwen zijn. In bijlage 3b zien we een jongetje een oudere dame ‘aantikken’ in de
supermarkt waarna hij uitbundig gaat staan dansen en vervolgens wegrent. Het filmpje is
gemaakt ‘tijdens de pauze’ zo meldt de ingevulde ‘party location’. Bijlage 3c laat een filmpje
zien over een meisje dat staat te dansen achter haar leraar op een Montessorischool.
Deze filmpjes zijn bedoeld om het drinken van Passoa Fiësta te promoten. Ze zijn daarmee
in strijd met artikel 11 van de RvA:
Artikel 11
“Reclame voor alcoholhoudende drank mag geen personen tonen jonger dan 25 jaar
die alcoholhoudende drank drinken of die tot het drinken van alcoholhoudende drank
aanzetten”.
Tenslotte acht STAP de website en de benaming Passoa Fiësta in strijd met artikel 10 RvA:
Artikel 10
“Reclame voor alcoholhoudende drank mag zich niet specifiek richten tot
minderjarigen”.
Gezien de kleurige opmaak van de website, de naam van het product ‘Passoa Fiësta’, het
gebruik van een ‘Passoa Partybus’, het spel ‘Party & Run’ (het lijkt wel een moderne versie
van belletje trekken) en de inhoud van de filmpjes die op de site zijn geplaatst acht STAP
deze website ‘aanmerkelijk aantrekkelijker’ voor minderjarigen dan voor volwassenen.
Wij verzoeken de Reclame Code Commissie hier uitspraak over te doen.

Hoogachtend,

Ir. W.E. van Dalen,
Directeur STAP

Bijlagen:
1. Screenshot www.passoaFiësta.nl
2. Spelregels ‘Party & Run’ voor het plaatsen van een grappig videofilmpje op de site.
3. Drie screenshots van filmpjes met jongeren die Party & Run promoten

Bijlage 1: Screenshot website www.passoafiesta.nl

Bijlage 2: Spelregels “Party & Run”

Bijlage 3: Screenshots van filmpjes met jongeren (Party & Run game)
3a) Drie half naakte jongens lopen te schreeuwen in de trein

3b) Jongetje ‘tijdens de pauze’ (ingevuld bij party location) in de supermarkt

3c) Meisje doet gek achter haar leraar op de Maria Montessoriaschool

