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

Kenmerk: k09029ew
Utrecht, 19 augustus 2009

Betreft: Coebergh Sparkle

Geachte mevrouw Ancion-Kors,

In juni introduceerde Maxxium Nederland een nieuwe Coebergh variant genaamd Coebergh
Sparkle. Coebergh Sparkle is duidelijk een drankje gericht op jonge vrouwen. Via print en out
of home reclame wordt het onder de aandacht gebracht.

Op de fles wordt Coebergh Sparkle als volgt omschreven: “Coebergh Sparkle smaakt naar
tintelende, verse rode vruchten. Door het lichte alcoholpercentage is het drankje heerlijk
verfrissend en doordrinkbaar. Door toevoeging van lichte bubbels smaakt Coebergh Sparkle
heerlijk zacht en feestelijk. Een waar genot voor ieder moment.” [onderstreping STAP]. (Voor
foto’s van de fles, zie bijlage 1).

Ook staat op de fles en in de printreclame in de Allerhande van 13 juli jl. de zinsnede:
“Coebergh Sparkle gives that extra sparkle to your life” (zie bijlage 1 en 2).

Volgens STAP zijn enkele van deze uitingen in strijd met artikelen uit de Reclamecode voor
Alcoholhoudende dranken.

Door de zin “Door het lichte alcoholpercentage is het drankje heerlijk verfrissend en
doordrinkbaar” op de achterkant van de fles, wordt gesuggereerd dat je van Coebergh
Sparkle kunt blijven drinken, zonder dat dit kwaad kan.

Volgens richtlijnen van de Gezondheidsraad kunnen vrouwen, als ze er voor kiezen om
alcohol te drinken, beter niet meer dan 1 à 2 glazen per dag drinken (en minimaal 2 dagen
per week niet).

In Nederland gelden sinds enkele maanden nieuwe richtlijnen voor ‘aanvaardbaar’
alcoholgebruik waarin staat opgenomen dat gezonde, volwassen vrouwen beter niet meer
dan één alcoholhoudende consumptie per dag drinken om gezondheidsschade tot een
minimum te beperken (zie bijlage 3 voor een screenshot van www.alcoholinfo.nl).

Het omschrijven van een (nieuw) alcoholisch product als ‘doordrinkbaar’ suggereert en
stimuleert overmatige consumptie welke, uiteraard, schadelijk is voor de gezondheid.
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Volgens STAP is deze manier van adverteren daarom in strijd met artikel 1 van de RvA:

Artikel 1 RvA
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.

Vergelijkbare klachten tegen reclame-uitingen over het ‘doordrinkbare’ product Jillz van
Heineken werden eerder door de Reclame Code Commissie toegekend (dossiernr. 08.0365
en 08.0537).

Daarnaast wordt op de verpakking de nadruk sterk gelegd op het zogenaamde ‘lichte
alcoholpercentage’. Dit is volgens STAP in strijd met artikel 4 RvA waarin staat dat de hoogte
van het alcoholpercentage niet als positieve eigenschap mag worden gezien:

Artikel 4 RvA
Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet suggereren dat de hoogte van het
alcoholpercentage op zich een positieve eigenschap is.

Eerdere klachten over vergelijkbare uitingen zijn door de Commissie toegewezen (dossiernr.:
08.0568 (Lindemans ‘lichte wijnen’) en 07.0520 (Qool wines van Ilja Gort)).

Tenslotte acht STAP de uitdrukking “Coebergh Sparkle gives that extra sparkle to your life”
van de fles en de printreclame in strijd met artikel 2 RvA:

Artikel 2
Reclame voor alcoholhoudende drank mag onthouding van alcoholconsumptie of matige
alcoholconsumptie niet op een negatieve manier uitbeelden noch mag reclame voor
alcoholhoudende drank zich afzetten tegen niet-alcoholhoudende drank.

Volgens STAP duidt deze zin erop dat je Coebergh Sparkle nodig hebt om een extra tintje
aan je leven te geven. Zonder Coebergh Sparkle is het leven blijkbaar minder sprankelend,
minder leuk. Door het drinken van Coebergh Sparkle wordt het leven opgevrolijkt. Als je niet
drinkt, mis je deze ‘sparkle’ dus. Niet drinken wordt hiermee negatief uitgebeeld.

In combinatie met de suggestie dat Coebergh Sparkle ‘doordrinkbaar’ is, is bovenstaande
uitdrukking volgens STAP zeer ongelukkig gekozen. Alcohol is geen gewoon product. Het is
een verslavende harddrug. Wanneer iemand regelmatig (veel) alcohol drinkt, kan
afhankelijkheid ontstaan. Op dat moment brengt een ‘doordrinkbaar’ drankje als Coebergh
Sparkle zeker geen ‘sparkle’ meer in je leven.

Ook gezien de vele alcoholvergiftigingen onder jongeren de afgelopen jaren (met een
inhaalslag door jonge meiden voor wie dit soort producten extra aantrekkelijk zijn) is het
volgens STAP zeer ongewenst om een product als Coebergh Sparkle op deze manier te
promoten.

Om bovenstaande redenen acht STAP de reclame-uitingen van Coebergh Sparkle in strijd
met artikelen 1, 2 en 4 RvA.

STAP verzoekt de Reclame Code Commissie hier uitspraak over te doen.

Hoogachtend,

Ir. W.E. van Dalen
Directeur STAP
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Bijlagen:
1. Foto’s Coebergh Sparkle
2. Printreclame Coebergh Sparkle in de Allerhande, 13 juli 2009
3. Screenshots www.alcoholinfo.nl met nieuwe richtlijnen ‘aanvaardbaar’ alcoholgebruik
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Bijlage 1: Foto’s Coebergh Sparkle
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Bijlage 2: Printreclame Coebergh Sparkle in de Allerhande, 13 juli 2009
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Bijlage 3:


