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Utrecht, 7 februari 2008
Betreft: ‘Lizzy Game’ van El Picu

Geachte mevrouw Ancion-Kors,
El Picu is een zoete alcoholhoudende drank met 14,9% alcohol waardoor het net verkocht
mag worden in de supermarkt (alles <15%) en dus bekend zal zijn bij jongeren. Een fles van
700 ml is bij de Albert Heijn bijv. voor slechts €4,99 verkrijgbaar.
El Picu profileert zich als een Mexicaans ogend feestdrankje waarmee je je ‘party kunt
pimpen’ zoals letterlijk op de website www.elpicu.nl wordt vermeld (“Pimp your party met El
Picu”, zie bijlage 1). El Picu bestaat in 7 verschillende smaken (Pisang, Cocos, Curacao,
Amaretto, Tropical, Passion en Mango). Naast de vrolijke kleurtjes van de flessen, is de
hagedis ‘Lizzy’ kenmerkend voor El Picu. Lizzy komt ook terug op de website.
Op de website kun je een spel spelen genaamd de ‘Lizzy Game’. De omschrijving van dit
spel op de website is als volgt (bijlage 2):
“Speel nu het spel en word(t) een echte Party Animal! Heb je een hoge score bepaald, dan
maak je kans op mooie prijzen om je Party mee te pimpen! Verzamel alle flessen en vergeet
vooral de ijsklontjes en de cocktailglazen niet. Als je ook Lizzy meeneemt wordt de
feestvreugde compleet! Maar pas op….. prikkende cactussen en sissende slangen nemen je
punten weer af….. “

Daaronder staat ‘jouw Held’ bij het poppetje waarmee je het spel gaat spelen en ‘de
Slechteriken’ bij de slang en de cactus. Aan de rechterkant staat een overzicht van de
puntentelling: een ijsblokje levert 1 punt op, een fles El Picu 2 punten, een cocktailglas 3
punten en het El Picu ‘icoon’ Lizzy zelfs 5 punten.
Tegen een Mexicaanse achtergrond beweeg je de ‘hoofdpersoon’ door de verschillende
levels, waarbij je onderweg punten scoort bij El Picu gerelateerde items en de slangen en
cactussen zo goed mogelijk probeert te vermijden (zie bijlage 3). Op het eind van het eerste
level, als je voorbij de El Picu ‘zon’ loopt, verschijnt de zin: “now you are officially a Party
Animal” (bijlage 4). Je gaat daarna door naar Level 2 waar je weer verder gaat met punten
scoren (bijlage 5).
.

Volgens STAP is de ‘Lizzy Game’ gezien haar kinderlijke uitstraling, vrolijke kleurtjes (veel
geel) en woordkeus als ‘Held’ en ‘Slechteriken’ in strijd met Artikel 10 van de Reclame Code
voor Alcoholhoudende Dranken:
Artikel 10 RvA
“Reclame voor alcoholhoudende drank mag zich niet richten tot minderjarigen. Reclame voor
alcoholhoudende drank mag geen gebruik maken van illustraties, kleurstelling of vormgeving,
cartoons, symbolen of idolen, geluid, muziek, ringtones, SMS of voor minderjarigen typisch
taalgebruik of uitdrukkingen, die een attractieaarde hebben voor minderjarigen die
aanmerkelijk uitstijgt boven die welke de uiting heeft voor volwassenen”.

Ook de rest van de site evenals de slogan ‘pimp your party met El Picu’ acht STAP in het
bijzonder aantrekkelijk voor jongeren.
De Lizzy Game is tevens in strijd met Artikel 24 RvA:
Artikel 24 RvA
“Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet geschieden in de vorm van het gevraagd of
ongevraagd sturen van SMS-berichten naar minderjarigen, noch in de vorm van ringtones of
mobiele telefoongames, noch in de vorm van games voor internet of andere computergames
specifiek voor minderjarigen. Sponsoring van of productplacement in de hier genoemde
games door de branche is niet toegestaan”.

Daarnaast beschrijft de handleiding bij de Nieuwe Media artikelen 24 en 25 over internetsites
van alcoholproducenten het volgende over de aantrekkelijkheid van deze websites voor
jongeren:
“De website mag geen kind gerelateerde cartoons, iconen of karakters bevatten. Pop Art of
Fin du Siècle mag bijvoorbeeld wel. Niet specifiek gericht op jongeren houdt in dat er geen
SMS-verkeer kan plaatsvinden via de internetsite en dat er geen games op de website
gespeeld kunnen worden. Ook mogen er geen ringtones en muziek om te downloaden worden
aangeboden waarvan kan worden aangenomen dat deze gericht zijn op minderjarigen, zoals
bijvoorbeeld top-40 muziek”. ”.

In feite zegt deze handleiding bij de twee Nieuwe Media artikelen over internetsites van
alcoholproducenten, dat deze per definitie geen games mogen bevatten, omdat games
‘specifiek gericht zijn op jongeren’.
Wij verzoeken de Reclame Code Commissie hier uitspraak over te doen.

Hoogachtend,

Ir. W.E. van Dalen,
Directeur STAP

Bijlagen: Screenshots website www.elpicu.nl en van de Lizzy Game
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Bijlage 1: Screenshot website www.elpicu.nl “Pimp your party met El Picu”
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Bijlage 2: Spelregels ‘Lizzy Game’ van el Picu
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Bijlage 3: De Held beweegt zich door het spel om zo veel mogelijk punten te scoren
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Bijlage 4: Aan het eind van Level 1 ‘now you are officially a Party Animal’
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Bijlage 5: Punten scoren in Level 2
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