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

Kenmerk: k10.002ew
Utrecht, 16 februari 2010
Betreft: stimuleren overmatige consumptie met de “XIKroegetocht” te Doetinchem
Geachte mevrouw Ancion-Kors,
Op de website www.xikroegetocht.nl wordt voor de tweede keer geadverteerd voor een
kroegentocht langs 11 verschillende kroegen op carnavalsmaandag 15 februari jl., de
zogenaamde “XIKroegetocht”. De XIKroegetocht is het initiatief van carnavalsvereniging de
Umdraeyers. Zie bijlage 1 voor het persbericht van de Leutekumse XIkroegetochtcommissie
over het evenement.
Zowel ‘recreanten’ als ‘wedstrijdteams’ kunnen zich inschrijven voor de kroegentocht. De
bedoeling is om in iedere kroeg een consumptie te drinken, wat vervolgens wordt
afgestempeld op een stempelkaart.
De organisatoren hebben verschillende wedstrijd elementen aan de Kroegentocht
toegevoegd:
- Degenen die vóór 12.00 uur al 4 consumpties heeft gedronken krijgen een ‘vroege
vogel onderscheiding’.
- De wedstrijdteams nemen het in snelheid tegen elkaar op. De bedoeling is het
parcours van 11 kroegen zo snel mogelijk af te leggen. In 2009 is “een recordtijd van
15 minuten neergezet”, die de organisatoren graag verbroken zien worden.
- De recreanten kunnen het parcours ‘op eigen tempo’ afleggen, al blijkt uit de website
dat het kroegenbezoek tot bepaalde uren wordt beperkt: het parcours moet worden
afgelegd tussen 11.11 en 16.11 uur (zie screenshot).
Volgens STAP is het adverteren voor de XIKroegetocht in strijd met artikel 1 uit de
Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA) waarin gesteld wordt dat overmatige
consumptie niet mag worden gestimuleerd:
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.
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Natuurlijk kan worden weersproken dat de deelnemers ook 11 cola kunnen bestellen tijdens
hun cafébezoekjes, maar gezien de aard van het evenement (een kroegentocht tijdens
carnaval), moge het duidelijk zijn dat het veel deelnemers erom zal gaan om zo snel mogelijk
11 biertjes te drinken in de deelnemende kroegen. De constructie van de Kroegentocht
maakt onverantwoord drinken in ieder geval mogelijk.
(Daarbij dient te worden opgemerkt dat ook het drinken van grote hoeveelheden nonalcoholhoudende drank, zoals water, in een kort tijdsbestek gevaarlijk kan zijn, maar dit valt
buiten de reikwijdte van de RvA).
Volgens STAP stimuleert het carnavals evenement onverantwoorde alcoholconsumptie en is
om die reden in strijd met artikel 1 uit de RvA.
STAP verzoekt de Reclame Code Commissie hier uitspraak over te doen en de klacht toe te
wijzen.
Hoogachtend,

Ir. W. E. van Dalen,
Directeur STAP - het Nederlands instituut voor alcoholbeleid

Bijlage:
1. Persbericht XIKroegetocht
2. Screenshots website www.xikroegetocht.nl
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Bijlage 1: Persbericht XIkroegetocht
Persbericht!
Oproep tot deelname aan de wedstrijd tijdens de Leutekumse XIkroegetocht.
Deadline 24 januari 2010
Op carnavalsmaandag 15 februari 2010 vanaf 11.11 uur wordt voor de 2e keer de Leutekumse
XIkroegetocht georganiseerd.
Na het succes van vorig jaar hoopt de XIkroegetochtcommissie in de binnenstad van Doetinchem
duizenden recreanten te mogen begroeten die een stempelkaart kopen om vervolgens in willekeurige
volgorde de kroegen af te gaan. In elke XIkroegetochtkroeg dient een consumptie te worden genuttigd
en na de elfde consumptie in de elfde kroeg krijgt de deelnemer de felbegeerde XIkroegetocht
onderscheiding. Bij deze editie krijgen de deelnemers die al voor 12.00 uur 4 consumpties hebben
genuttigd een speciale vroege vogel onderscheiding.
Een belangrijk onderdeel van deze XIkroegetocht is de wedstrijd waaraan 22 teams deelnemen. Het
doel van de wedstrijd is uiteraard om het parcours in zo snel mogelijke tijd af te leggen.
Alle verenigingen in de Gemeente Doetinchem wordt de kans geboden om het in deze sportieve
wedstrijd op te nemen tegen teams van andere (sport-) verenigingen.
Het parcours wordt door twee, door een touw aan elkaar verbonden, deelnemers op klompen afgelegd
en voert langs 11 kroegen in de binnenstad van Leutekum.
Elk team wordt bijgestaan door minimaal 3 begeleiders, die tijdens de wedstrijd zorgdragen voor een
vrije doorgang van hun team.
In elke kroeg moet het wedstrijdteam een spel spelen en een consumptie gebruiken.
Tijdens de 1e XIkroegetocht vorig jaar is al een recordtijd van 15 minuten neergezet! Dus meldt u aan
voor deze sportieve uitdaging om dit record te breken.
Aanmelden kan tot en met 24 januari 2010 bij het wedstrijdsecretariaat van de

secretariaat@xikroegetocht.nl
J.Hogerdijk- de Rijcke
De deelnemende kroegen zijn: Paddy’s, Goemels Café, Sequoia, Zus & Zo, Café Kafé, Café Kartouwe,
Luther, De Spiegeltent, Fred & Douwe, Merleyn en Hattrick.
Einde persbericht.
Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de voorzitter van de
XIkroegetochtcommissie John Brands
0653-176832
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Bijlage 2: Screenshot website www.xikroegetocht.nl
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