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Betreft: “’t kan altijd feester” met Dropshot en Hotshot

Geachte Code Commissie,
Eind 2009 introduceerde De Kuyper de zogenaamde Feestmeter. Dit is een geluidsmeter die
het behaalde geluidsniveau zichtbaar maakt op een 3,5 meter hoge pilaar van flatscreens
(zie bijlage 1).
De Kuyper heeft de actie opgezet rondom haar twee merken Dropshot en Hotshot, beide
zoete likeuren, in de smaken drop resp. kaneel, die geconsumeerd worden in de vorm van
shotjes. Beide soorten drank hebben een alcoholpercentage van 20%.
De slogan behorende bij de nieuwe campagne voor Hotshot en Dropshot luidt “’t kan altijd
feester!” (zie bijlage 2). De Feestmeter tourt langs diverse clubs en kroegen in Nederland,
waarbij het publiek moet trachten het meeste geluid te produceren om de eigen club op
nummer één te krijgen. Op de bijbehorende wesbite www.originalshots.nl kun je je club score
nog wat omhoog krikken door een spel te spelen.
Promotiegirls verkopen de shots tijdens de Feestmeter avond “ter verhoging van de omzet”,
zo vermeldt Nightlive Magazine.
Volgens STAP zijn zowel de Feestmeter, als de producten Hotshot en Dropshot, als de
website originalshots.nl in strijd met diverse artikelen uit de Reclamecode voor
Alcoholhoudende dranken. Dit zal hieronder worden toegelicht.
Stimuleren overmatige consumptie
Ten eerste acht STAP de promotie van de shots Hotshot en Dropshot in strijd met artikel 1
uit de RvA waarin staat dat geen overmatige of onverantwoorde consumptie 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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Richtlijnen voor aanvaardbaar alcoholgebruik die ook door de Nederlandse
Gezondheidsraad worden aangehouden zijn:
 Niet meer dan 1 glas per dag voor een volwassen vrouw die ervoor kiest om te
drinken
 Niet meer dan 2 glazen per dag voor een volwassen man die ervoor kiest om te
drinken
 Piekgebruik wordt ontraden, evenals het gebruik van alcoholische dranken door jongeren in de leeftijd tot 18 jaar en voor vrouwen die zwanger zijn of dat kunnen of
willen worden, en voor vrouwen die borstvoeding geven.
Het is algemeen bekend dat shots drankjes zijn die aanvullend op de reguliere
alcoholconsumptie worden gedronken. Het zijn impulsaankopen, die worden getriggerd door
bv. de aanwezigheid van promotieteams, een Feestmeter of een tapmachine zichtbaar de op
bar (zoals bijv. het geval is bij Jägermeister). De consumptie van shots gaat niet ten koste
van de consumptie van bier of wijn, het komt er bovenop. Aangezien volwassenen volgens
de Gezondheidsraad niet meer zouden moeten drinken dan 1 glas per dag (vrouw) of 2
glazen per dag (man), lokt de aanwezige promotie van shots zoals Hotshot en Dropshot
volgens STAP overmatige consumptie uit.
Dit blijkt ook uit de slogan “’t kan altijd feester!” (zie bijlage 2). De Kuyper wil hiermee
aangeven dat het feest nóg gezelliger wordt door de consumptie van Dropshot en Hotshot.
Hiermee wordt gerefereerd aan een toegenomen consumptie van alcohol.
Om deze redenen acht STAP de producten Hotshot en Dropshot en de bijbehorende slogan
in strijd met artikel 1 RvA.
Ontremmende werking
Daarnaast acht STAP de slogan in strijd met artikel 6.1 uit de RvA waarin staat dat reclame
voor alcohol niet mag wijzen op de ontremmende werking van alcohol:
Artikel 6.1 RvA
Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet wijzen op de ontremmende werking van
alcoholhoudende drank, zoals het verminderen of verdwijnen van angstgevoelens en
innerlijke of sociale conflicten.
Op de website www.originalshots.nl staat de volgende beschrijving van de shots:
“Waar het feest is, daar zijn ze. De enige echte Dropshot en Hotshot. Je drinkt ze als je
denkt dat het feest niet leuker kan, op het feesthoogtepunt dus. Of als dat nog moet komen.
Want ‘t kan altijd feester!” (zie bijlage 3).
Volgens STAP suggereert deze uiting dat het feest door het drinken van Dropshot of Hotshot
“feester” wordt. Ook het produceren van veel geluid op de Feestmeter zal deels worden
bepaald door de hoeveelheid drank die mensen op hebben. Hoe meer er is geconsumeerd,
hoe ongeremder mensen zich doorgaans gaan gedragen. Om deze redenen acht STAP de
slogan “’t kan altijd feester” in strijd met artikel 6.1 RvA omdat het suggereert dat het drinken
van de shots een ontremmend effect heeft.
Gericht op minderjarigen
Verder acht STAP de zowel de producten Hotshot en Dropshot, als de slogan, de website en
de Feestmeter gericht op minderjarigen en daarom in strijd met artikel 10 RvA:
Artikel 10 RvA
Reclame voor alcoholhoudende drank mag zich niet specifiek richten tot minderjarigen. Meer
in het bijzonder zijn de uitingen als omschreven in de toelichting bij artikel 10 niet
toegestaan.
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De vormgeving van de producten zelf is simpel, met een ietwat kinderlijk lettertype (zie
bijlage 1, 2, 3). De smaken zijn drop en kaneel, beide zoet snoepgoed, en daarmee per
definitie aantrekkelijk voor jongeren.
De slogan ‘’t kan altijd feester” zal met name jongeren aanspreken. Volwassenen zullen zich
veel minder aangetrokken voelen tot deze uitspraak.
Ook van ander taalgebruik op de website is de verwachting dat deze in het bijzonder
minderjarigen zal aanspreken. Bijv. “Staat jouw club er niet bij? Foei!”
Je kunt ook een game spelen op de website. Onder het tabje “Doe de feestmeter” op de
website kun je oefenen om jou club op nummer één te krijgen. Je kunt kiezen voor “Ehh…
eerst even oefenen” of “Ik ga ervoor!”. Wanneer je kiest voor de oefenoptie is het de
bedoeling zo veel mogelijk geluid te produceren met een serie toeters waar je op kunt
klikken, nadat een voiceover “Go” heeft geroepen. Als je “ervoor gaat” en je hebt een
webcam met microfoon, dan is het de bedoeling zo hard mogelijk te gillen, schreeuwen,
klappen of fluiten om zo veel mogelijk herrie te maken (zie bijlage 4). Het is moeilijk voor te
stellen volwassenen thuis voor een webcam te zien schreeuwen om hun club hoger te laten
eindigen in de totaalscore van hun favoriete club..
Om deze reden acht STAP ook de Feestmeter zelf in strijd met artikel 10 omdat deze zich
richt op jongeren. Hard schreeuwen en gillen om de meter zo hoog mogelijk uit te laten slaan
zal jongeren vele malen meer aanspreken dan volwassenen.
(Dronken) jongeren onder de 25 jaar afgebeeld
Volgens artikel 11 uit de RvA mag reclame voor alcoholhoudende drank geen personen
tonen die jonger zijn of lijken dan 25 jaar:
Artikel 11 RvA
Reclame voor alcoholhoudende drank mag geen personen tonen die jonger zijn of jonger
lijken dan 25 jaar en die alcoholhoudende drank drinken of tot het drinken van
alcoholhoudende drank aanzetten.
Op de website staan tientallen foto’s van jongeren die aanwezig waren in één van de vijf
clubs die de hoogste Feestmeter score behaald hebben (Het Fortuin, The Energy,
Buitenwacht, El Sombrero en Bongo Beach).
Op deze foto’s zijn diverse keren jongeren afgebeeld die zichtbaar jonger zijn dan 25 jaar.
Het komt ook regelmatig voor dat er dronken jongeren op de foto staan (zie bijlage 5 voor
screenshots en foto’s afkomstig van de website www.originalshots.nl). De foto’s dienen ter
promotie van Hotshot en Dropshot en bevinden zich op de website originalshots.nl. Ze zijn
om deze reden aan te merken als alcoholreclame.
Meer dan 25% minderjarigen?
Ook bestaat volgens STAP een zeker risico dat met de horecapromoties in de diverse clubs
een publiek is bereikt dat voor meer dan 25% uit minderjarigen bestond. Zie bijv. de foto uit
bijlage 6 van de Buitenwacht. Over het geheel genomen ziet dit publiek er erg jong uit
(waarbij in ogenschouw dient te worden genomen dat jongeren er tegenwoordig vaak ouder
uitzien dan ze in werkelijkheid zijn, zeker wanneer ze zich op doffen voor een stapavondje).
Op deze foto zijn veel jongeren onder de 18 aanwezig.
Volgens artikel 26 lid 1 over horecapromoties mag een horeca promotieteam geen reclame
maken voor het product als meer dan een kwart van de aanwezigen minderjarig is. Deze
kans is, bijv. in de Buitenwacht, zeer reëel, afgaande op de foto’s van de website.
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Artikel 26.1 RvA - Horecapromoties
Het aanprijzen van alcoholhoudende drank door horeca-promotieteams mag niet zijn gericht
op minderjarigen. Deze wijze van aanprijzing is niet toegestaan op plaatsen waar het publiek
op dat moment voor meer dan vijfentwintig procent (25%) bestaat uit minderjarigen.
Gebrek leeftijdscontrole
Tenslotte ontbreekt op de website een leeftijdscontrole (zie bijlage 2 voor de homepage).
Volgens artikel 25 RvA is deze vereist wanneer de merknaam van de alcoholhoudende
drank deel uitmaakt van de domeinnaam.
Artikel 25 RvA
Bij websites waarvan de merknaam van de alcoholhoudende drank ook deel uitmaakt van de
domeinnaam moet op de homepage of voorafgaand aan de eerste pagina van de website
die bezocht wordt, aan de bezoekers van de website gevraagd worden, middels een
agecheck, of zij 18 jaar of ouder zijn. De agecheck moet minimaal bestaan uit het invullen
dan wel aanklikken van de geboortedatum (dag/maand/jaar) van de bezoeker. Toegang tot
de website mag alleen verschaft worden wanneer door de bezoeker wordt aangegeven dat
deze op het moment van de agecheck meerderjarig is.
In de naam www.originalshots.nl is weliswaar niet de volledige naam Dropshot of Hotshot
opgenomen, maar wel een deel van de merknaam, te weten het woord shot. Het woord shot,
shotje, shooter, is algemeen bekend als zijnde een stoot alcoholhoudende drank.
STAP wil benadrukken dat het van belang is dat minderjarigen niet op een dergelijke website
terecht komen. Een leeftijdscontrole zal hier niet heel veel verandering in kunnen brengen
omdat deze gemakkelijk is te omzeilen, maar het kan een kleine drempel opwerpen die de
producent minimaal zou kunnen aanbrengen.
STAP verzoekt de Reclame Code Commissie uitspraak te doen en de klacht van STAP toe
te wijzen op grond van artikelen 1, 6.1, 10, 11, 25 en 26.1 RvA.
Hoogachtend,

Ir. W. E. van Dalen,
Directeur STAP - het Nederlands instituut voor alcoholbeleid
Bijlagen:
Bijlage 1: De Feestmeter in discotheek de El Sombrero in Reusel
Bijlage 2: Homepage www.originalshots.nl, payoff “’t kan altijd feester!”
Bijlage 3: “Original shots”
Bijlage 4: Feestmeter: “Even oefenen” of “Ik ga ervoor”
Bijlage 5: Foto’s van (dronken) jongeren op www.originalshots.nl
Bijlage 6: Veel minderjarigen aanwezig in bijv. De Buitenwacht
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Bijlage 1: De Feestmeter in discotheek de El Sombrero in Reusel
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Bijlage 2: Homepage www.originalshots.nl, payoff “’t kan altijd feester!”
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Bijlage 3: “Original shots”
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Bijlage 4: Feestmeter: “Even oefenen” of “Ik ga ervoor”
“Ehh… eerst even oefenen”
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Ik ga ervoor!
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Bijlage 5: Foto’s van (dronken) jongeren op www.originalshots.nl
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Bijlage 6: Veel minderjarigen aanwezig in bijv. De Buitenwacht
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