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Geachte Code Commissie,
Deze zomer adverteert de Baarsma Wine Group met diverse soorten reclame-uitingen voor
haar wijn Canei. Canei is een bekende, zoete wijn die vooral op jonge meiden een
aantrekkingskracht heeft. De wijn is in drie verschillende smaken verkrijgbaar, te weten: wit,
rosé en perziksmaak.
Volledig verzorgde Ladies Party
Bij de meest recente actie die voor Canei wordt gehouden wordt het winnen van een
“volledig verzorgde Ladies Party” gepromoot (zie bijlage 1). Op de reclame-uiting, afkomstig
uit de Ditjes & Datjes (21 augustus jl.) staat het volgende:
Win een Ladies Party bij jou thuis!
Upload samen met je vriendinnen of collega’s je leukste Canei-moment en maak
kans op een volledig verzorgde Ladies Party voor jou en 10 vriendinnen!
Ook op de website www.canei.com wordt de actie gepromoot (zie bijlage 2). Volgens STAP
is het adverteren met een “volledig verzorgde Ladies Party” in strijd met artikel 20 uit de
Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA). Hierin staat dat niet met gratis drank
mag worden geadverteerd of met een korting van meer dan 50%.
In het geval van de Canei actie winnen 11 meiden een “volledig verzorgde Ladies Party” die
georganiseerd wordt door Canei wijn. En zoals de uiting uit bijlage 1 al duidelijk maakt: “Wij?
Wij drinken Canei”. Het moge duidelijk zijn dat op de volledig verzorgde party die Canei
organiseert de Canei wijn zelf niet zal ontbreken. De wijn staat centraal in deze reclameuitingen. Om bovenstaande redenen acht STAP de actie in strijd met artikel 20 RvA. De
drank wordt gratis aan de vriendinnengroep verstrekt.
Artikel 20 RvA
Behoudens bij proeverijen is reclame waarbij alcoholhoudende drank door een lid van de
branche of met actieve medewerking van een lid van de branche gratis of tegen minder dan
de helft van de normale verkoopprijs van de alcoholhoudende drank aan particulieren wordt
aangeboden niet toegestaan.
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“Canei moments”: jongeren onder de 25
Daarnaast staan op de website Canei.com (die overigens duidelijk gericht is op de
Nederlandse markt aangezien de site bijna geheel in het Nederlands is) diverse “Canei
moments” afgebeeld (zie bijlage 3). Op de foto’s staan jongeren afgebeeld, zowel meiden als
jongens, van wie sterk betwijfeld mag worden of deze ouder zijn dan 25 jaar, zoals artikel 11
uit de RvA voorschrijft.
Volgens STAP is het afbeelden van jongeren die jonger zijn of lijken dan 25 jaar en die
alcoholhoudende drank drinken of daartoe aanzetten (“Canei moments”) in strijd met de
Code.
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.
Gericht op minderjarigen
Tenslotte acht STAP de vormgeving en kleurstelling van zowel de print-uiting als de website
specifiek gericht op minderjarigen. Het is welbekend dat Canei een typische wijn is voor
jonge meiden die net beginnen met drinken. Omdat de wijn zoet is wordt de smaak van
alcohol gemaskeerd, waardoor het gemakkelijk is om op deze wijze alcohol te ‘leren drinken’.
De vrolijke kleurtjes (veel roze en lichtblauw) die gebruikt worden om de wijn aan te prijzen
en het hippe taalgebruik als ‘Party Calendar’ en ‘Win een ladies party’ zijn gericht op
jongeren. Het gegeven dat veel foto’s die bij de Canei Moments zijn geupload
jongeren/minderjarigen afbeelden onderschrijft dat de wijn met name jonge doelgroepen
aanspreekt.
Om deze reden acht STAP de website en de print-uiting tevens in strijd met artikel 10 van de
RvA waarin staat dat alcoholreclame zich niet specifiek mag richten tot minderjarigen:
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.
STAP vraagt de Commissie uitspraak te doen en de klacht op basis van artikel 10, 11 en 20
RvA toe te wijzen.
Hoogachtend,

Ir. W. E. van Dalen,
Directeur Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP)
Bijlagen:
1. Reclame-uiting voor Canei wijn in de Ditjes & Datjes, 21 augustus 2010
2. Screenshot website www.canei.com ‘Win een Ladies Party’
3. Screenshots van website Canei.com met foto’s van “Canei moments” waarop jongeren onder
de 25 jaar zijn afgebeeld.
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Bijlage 1: Reclame-uiting voor Canei wijn in de Ditjes & Datjes, 21 augustus 2010
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Bijlage 2: Screenshot website www.canei.com ‘Win een Ladies Party’
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Bijlage 3: Screenshots van website Canei.com met foto’s van “Canei moments”
waarop jongeren onder de 25 jaar zijn afgebeeld.
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