Aan: Stichting Reclame Code
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1070 AR Amsterdam

Kenmerk: k09037ew
Utrecht, 4 november 2009
Betreft: Nacht van Hengelo Grolsch bereikt te veel minderjarigen

Geachte mevrouw Ancion-Kors,
In 2006, 2007, 2008 en 2009 vond in Hengelo de Nacht van Hengelo plaats. Dit is de
jaarlijkse Profronde van Hengelo, met de start en finish in het centrum. Het evenement
maakt onderdeel uit van het wielerseizoen van de professionals. Naast de profs worden er
diverse amateurkoersen verreden. Na afloop van de wielerwedstrijden wordt het feest
voortgezet in de lokale horeca-ondernemingen [Bron: Respons Sport Monitor].
Uit de Sport Monitor van Respons blijkt dat Grolsch in 2006, 2007 en 2008 sponsor was van
dit evenement (zie bijlage 1 voor foto’s van het evenement in de verschillende jaren). Uit de
website van het evenement (www.nachtvanhengelo.nl) blijkt dat Grolsch ook in 2009 een van
de twee hoofdsponsoren was (zie bijlage 2).
Met name in het jaar 2008 was Grolsch een aanwezige sponsornaam, zoals bijvoorbeeld te
zien is aan het sponsordoek achter het podium van de prijsuitreiking (zie bijlage 1).
Volgens de Sport Monitor trekt het wielerevenement jaarlijks 35% jongeren tussen de 0-19
jaar. In absolute aantallen gaat het om bijna 15.000 jongeren. De aantallen zijn als volgt
verdeeld:
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Bezoekers
aantal
42.500

%
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2.125
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Abs. aant.
7-12 jaar
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6.375
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0-19 jaar

Totale
aantal
0-19 jaar
14.875

35,0%

Het aantal jongeren tussen de 0-12 jaar komt uit op 20% van het totale aantal bezoekers.
Helaas geeft de Sport monitor geen cijfers over het percentage 13-17-jarigen
(minderjarigen), maar gezien het feit dat nog eens 15% van de bezoekers in de
leeftijdscategorie 13-19 jaar valt (zie tabel), is het vrij aannemelijk, dat ruim de helft van deze
groep ook daadwerkelijk minderjarig is.
Hiermee wordt gemakkelijk het percentage van 25% minderjarigen overschreden dat volgens
de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken maximaal is toegestaan voor het bereik van
alcoholreclame.
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Volgens de Sport Monitor van Respons is de verdeling van deze percentages over alle jaren
gelijk. Ook voor 2010 worden bovenstaande percentages bezoekers voorspeld.
Artikel 21 uit de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken schrijft voor dat
alcoholreclame geen publiek mag bereiken dat voor meer dan 25% uit minderjarigen bestaat:
Artikel 21 RvA
“Reclame voor alcoholhoudende drank in welke vorm dan ook, mag geen publiek bereiken dat
voor meer dan 25% bestaat uit minderjarigen. Voor reclame-uitingen, uitgezonderd die op
internetsites voorkomen, geldt als maatstaf voor het bereik het algemeen in de markt
geaccepteerd bereiksonderzoek. Voor bioscopen en evenementen gelden bezoekcijfers als
maat voor het bereik. Met uitzondering van reclame-uitingen op internetsites, rust de
bewijslast ter zake van het bereik op de adverteerder die zich daarbij moet baseren op
algemeen in de markt geaccepteerde kijk- of luistercijfers”.

Volgens STAP overschrijdt Grolsch op basis van de cijfers uit de Sport Monitor jaarlijks
artikel 21 uit de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken.
STAP verzoekt de Reclame Code Commissie hier uitspraak over te doen.
Hoogachtend,

Ir. W.E. van Dalen
Directeur STAP
Bijlage:
1. Foto’s Nacht van Hengelo, mede gesponsord door Grolsch
2. Screenshot website Nachtvanhengelo.nl
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Bijlage 1: Foto’s Nacht van Hengelo, mede gesponsord door Grolsch
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Bijlage 2: Screenshot Nachtvanhengelo.nl, Grolsch als hoofdsponsor
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