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

Kenmerk: k08038ew
Utrecht, 24 november 2008
Betreft: “Amstellovitch” en sociaal/seksueel succes

Geachte mevrouw Ancion-Kors,
Sinds 2006 loopt bij Heineken het speciaal voor de voetbalsupporter ontwikkelde
spaarprogramma www.amstelsuperpingels.nl. Door bier te drinken en online games te
spelen kun je Superpingels sparen waarmee je onder meer voetbal-gerelateerde prijzen kunt
winnen, zoals voetbalreizen, voetbalkaarten en voetbalartikelen. Ook krijg je met je
Superpingels grote kortingen op o.a. bier-gerelateerde artikelen, zoals allerlei Tappakketten.
In 2007 heeft STAP over het Amstelsuperpingels spaarsysteem reeds een klacht ingediend,
onder meer omdat het programma volgens STAP zou aanzetten tot verhoogde consumptie
en aantrekkelijk zou zijn voor minderjarigen De klacht werd op alle gronden afgewezen (zie
dossiernr. 07.0316)..
Enige tijd terug introduceerde Amstel een nieuw onderdeel aan het spaarsysteem. Als je
toen een Amstel product kocht (bv. een “Amstel Easy Bottle” verpakking), en je voerde de
code in op www.amstelsuperpingels.nl, dan maakte je kans om de volgende “Amstellovitch”
te worden (zie bijlage 1 voor twee screenshots).
Met de succesvolle campagne “Word jij de volgende Amstellovitch?” wordt volgens de
website “met een knipoog verwezen naar Russische tycoons die topvoetbalclubs kopen alsof
het warme broodjes zijn”.
Als jij de volgende Amstellovitch wordt, word je omringd door mooie vrouwen, mag je met
een aantal vrienden in een privé jet naar een belangrijke voetbalwedstrijd (bv. AC Milan vs.
Inter Milan), waar je als VIP wordt behandeld, duur uit eten gaat en in de chicste hotels
overnacht.
In november 2008 bracht Heineken een nieuwe Amstellovitch commercial uit (zie bijlage 2
voor screenshots). De tekst bij de commercial luidt als volgt:
“Ga als Amstellovitch naar alle Europese klassiekers: Glasgow, Madrid, Milaan en Manchester. Als je
nu een krat Amstel koopt, maak je kans op één van de 1000 winnaarsdoppen. Koop een krat Amstel,
vind één van de 1000 winnende doppen en maak kans op de Europese seizoenskaart van
Amstellovitch. Je vier beste vrienden gaan ook mee” (al zingend ”wij gaan Europa in”).”
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Kortom, als je een kratje Amstel koopt, maak je kans op het winnen van de Amstellovitch
prijs, waarbij je je samen met vier goede vrienden als VIP, omringd door mooie vrouwen een
aantal dagen in een voetbal paradijs bevindt. Zonder Amstel was dit niet mogelijk geweest.
Volgens STAP druist de reclame van Amstellovitch in tegen artikel 8 van de nieuwe RvA die
luidt als volgt:

Artikel 8 (Code 2008)
“Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet de indruk wekken dat er een causaal verband ligt tussen
de consumptie van alcoholhoudende drank en het hebben van sociaal en seksueel succes. Dat causale
verband kan ook worden gesuggereerd als er in de uiting geen alcoholhoudende drank wordt
geconsumeerd.”

In deze commercial wordt geen alcohol geconsumeerd, maar de directe suggestie is wel
duidelijk aanwezig. Je moet een krat Amstel bier kopen om kans te maken op deze prijs. Het
feit dat je een paar goede vrienden mee mag nemen en als VIP behandeld wordt duidt op
sociaal succes dat anders niet mogelijk was geweest. Het omringd worden door mooie
vrouwen, in uitdagende, korte rode pakjes met een stevig decolleté, zoals zichtbaar wordt
gemaakt in de reclame, is een vorm van seksueel succes dat puur door Amstel bier mogelijk
wordt gemaakt.
Zonder Amstel bier zou de Amstellovitch droom geen werkelijkheid kunnen worden. Het
spreekt voor zich dat men het flesje Amstel na openen om naar de ‘winnaarsdop’ te kijken
zal opdrinken. Eerst moet het flesje geopend worden, voordat duidelijk wordt of je een
winnaarsdop hebt of niet. De winnaarscode bevindt zich namelijk onderop de kroonkurk.
Het drinken van Amstel bier is om bovenstaande redenen een directe oorzaak van het
verkrijgen van sociaal en seksueel succes en is daarom volgens STAP in strijd met het
nieuwe artikel 8 uit de Code.
STAP verzoekt de Commissie uitspraak te doen en de klacht van STAP op basis van artikel
8 RvA (nieuw) toe te wijzen.

Hoogachtend,

Ir. W. E. van Dalen,
Directeur STAP
Bijlagen:
1. Screenshots eerdere Amstellovitch acties
2. Screenshots Amstellovitch commercial november 2008 (Europese seizoenskaart)
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Bijlage 1: Screenshots www.amstelsuperpingels.nl “Word jij Amstellovitch?”
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Bijlage 2: Screenshots Amstellovitch commercial november 2008
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