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Geachte leden van het College van Bestuur,

Met verbazing heeft STAP kennis genomen van twee ‘bieracties’ van studenten van de
Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR), zoals vermeld in het weekblad van de
WUR, genaamd de Resource.

Het eerste bier-evenement, zoals beschreven in de Resource, betreft de bier-ad-estafette die
als doel had in het Guinness Book of Worldrecords terecht te komen (bijlage 1). Een totaal
van 1000 vrijwilligers werd opgeroepen een biertje te ad-ten. Hiertegen heeft STAP een
klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie. In de Reclame Code voor
Alcoholhoudende drank staat onder andere vermeld dat niet geadverteerd mag worden met
gratis drank (Artikel 20) en dat onverantwoorde consumptie van alcohol niet gestimuleerd
mag worden (Artikel 1).

Zoals het artikeltje in de Resource van 8 februari jl. vermeldt, wilde de burgemeester van
Wageningen het ‘bierzuipfestijn’ aanvankelijk niet toelaten in zijn stad. STAP onderschrijft
zijn stellingname. Het verbaast STAP dat leden van het College van Bestuur zich hard
hebben gemaakt voor de bierestafette en dat deze zelfs op het terrein van het
Bestuurscentrum mocht plaatsvinden (bijlage 2). Van individuen die een dergelijke
voorbeeldfunctie bekleden als u doet, verwachten wij een grotere verantwoordelijkheid voor
het wel en wee van uw studenten. Zoals bekend neemt het alcoholgebruik zorgwekkende
vormen aan en dient het niet gestimuleerd te worden maar juist te worden afgeremd.
Studenten in het bijzonder behoren tot een uitgesproken risicogroep.



Deze week vernam STAP wederom een bericht uit de Resource, over het zogenaamde
‘bierbikkelen’ (zie bijlage 3), georganiseerd door de studentenvereniging Quercus. Bij
bierbikkelen is het de bedoeling om binnen 1.5 uur tijd 7 glazen speciaal bier ‘naar binnen te
gieten’ zonder over te geven. Het artikeltje beschrijft hoe de studenten kotsend boven
emmers hangen en dat er vroeger zelfs een laag zand op de vloer werd gelegd zodat het
makkelijker op te scheppen was. Één (kotsende) deelnemer moest ’s nachts naar huis
worden gebracht omdat hij te ziek was om er zelf te komen.

Zoals u weet zijn er de afgelopen jaren meermalen misstanden geweest tijdens
ontgroeningen en is ooit zelfs een student overleden door een overdaad aan alcohol tijdens
dit soort ‘bierspelletjes’. Naar aanleiding daarvan zijn door de meeste universiteiten
strengere regels opgesteld voor introductieweken en ontgroeningskampen.

STAP maakt zich bij het lezen van dit soort berichten uit de Resource ernstige zorgen over
het alcoholgebruik aan de WUR. Deze brief is bedoeld als een signaal aan de bestuurders
om hen te wijzen op de risico’s van alcoholmisbruik en tevens om onder het licht te brengen
dat de studenten in Wageningen hier wellicht meer op gewezen zouden moeten worden dan
nu het geval lijkt te zijn. Volgens STAP mag ook van de bestuurders verwacht worden dat zij
het goede voorbeeld geven en alcoholgebruik afremmen in plaats van stimuleren.

Deze brief wordt als open brief op de website www.stap.nl geplaatst.

Hoogachtend,

Ir. W. E. van Dalen,
Directeur STAP



Bijlage 1: Resource 8 feb 2007, Bierestafette WUR.



Bijlage 2: Website “De Veetelers” over de oproep en uitslag van de recordpoging.



Bijlage 3: Resource 8 maart 2007. Bierbikkelen.


