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

Kenmerk: k09028ew
Utrecht, 18 augustus 2009
Betreft: Grolsch Skydive

Geachte mevrouw Ancion-Kors,
Deze zomer adverteert Grolsch met de Grolsch koelservice. Je kunt je opgewarmde
bierblikje inruilen tegen een koud blikje Grolsch. Ook heeft Grolsch de consument
opgeroepen om zo origineel mogelijke Grolsch koeltips te bedenken.
De bedoeling is je ‘koeltip’ te filmen en dit filmpje te uploaden op het speciale YouTube
kanaal (www.youtube/grolschkoeltips.com). De leukste filmpjes worden uitgezonden op
Discovery Channel en je maakt kans op een “super koele koelkast”.
Het filmpje dat direct te zien is wanneer je de het Grolsch Koeltips kanaal op YouTube opent
is de zogenaamde ‘Grolsch Skydive’. Onderaan de pagina, waar meerdere filmpjes staan,
kun je een uitgebreide versie van dit filmpje bekijken (zie bijlage voor screenshots van lange
+ verkorte versie).
Het filmpje verloopt als volgt:
Een jongen krijgt zijn bier niet gekoeld in het water en probeert dus iets anders. Hij besluit te
gaan skydiven met een vriend van hem om te zien of dat zijn bier koud krijgt. Hij bindt een
riem met Grolsch blikjes om zijn middel, stapt het vliegtuig in en maakt een (duo)sprong.
Tijdens zijn sprong opent hij een blikje Grolsch en drinkt ervan. Hij vraagt ook nog aan zijn
spring-partner “Hans, biertje?”, waarop Hans reageert met “Ja, lekker!”. (Hans drinkt verder
echter niet van het bier).
De Grolsch Skydive is het meest bekeken filmpje (72.663 keer bekeken op 18 augustus) op
het YouTube kanaal van Grolsch.
Volgens STAP is het filmpje in strijd met artikel 14 uit de Reclamecode voor
Alcoholhoudende dranken. Hierin staat het volgende:
Artikel 14 RvA
Reclame voor alcoholhoudende drank mag geen situaties weergeven die aanzetten tot
risicovol gedrag.
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Ondanks dat het filmpje humoristisch is bedoeld zet het volgens STAP aan tot risicovol
gedrag. Een sport als parachutespringen is uitermate precair. Eén verkeerde handeling of
onoplettend moment kan je dood worden. Om deze sport te koppelen aan het drinken van
bier (tijdens de sprong zelf!), acht STAP zeer ongewenst en in strijd met de Code.
STAP verzoekt de Reclame Code Commissie hier uitspraak over te doen.
Hoogachtend,

Ir. W.E. van Dalen
Directeur STAP
Bijlage:
- Screenshots van www.youtube.com/grolschkoeltips
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Bijlage 1: Screenshots website www.youtube.com/grolschkoeltips
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