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Er is een tijd geweest dat de leuze ”sport en alcohol zijn
vijanden” vrij algemeen aanvaard werd. Het hoogtepunt
voor die leuze lag tussen de twee wereldoorlogen. De
ondersteuning van die leuze kwam van twee kanten, een
sociale en een fysieke.
De sociale kant was die van de beginnende drankbestrijding. In de negentiende eeuw was het bezoek aan een
kroeg voor velen vaak de enige vrijetijdsbesteding. Daar
werd gekaart, gebiljart, en vooral gedronken. De Volksbond tegen Drankmisbruik stelde dat aan de kaak met
de beroemde prent ”Ach Vader, niet meer”. Het beoefenen van (veld)sport haalde de mensen weg uit de kroeg.
Daarvoor in de plaats kregen zij een gezonde vrijetijdsbesteding, en hielden zij vaak meer van hun loon over voor
het huishouden.
Wat later kwam daar een tweede argument bij vanuit
de sportfysiologie. Metingen toonden aan dat sportprestaties minder werden, naarmate de sportbeoefenaar meer
alcohol in zijn bloed had. Dat kon bij alle sporten aangetoond worden. Het effect was het kleinst bij pure krachtsport
(gewichtheffen) en het grootst waar het aankwam op een
goede coördinatie tussen waarnemen en reageren.
In de loop der jaren nam het aantal toeschouwers bij
sportwedstrijden toe. Eerst waren dat voornamelijk de
eigen leden van de clubs, die zelf op een lager niveau
de sport beoefenden. Vooral na de tweede wereldoorlog
kwamen er echter steeds meer supporters bij die zelf geen
actieve sportbeoefenaren waren. Sport werd daardoor
steeds meer een kijkspel. Een soort circus met een wedstrijdelement.
De nieuwe toeschouwers behoefden geen sportprestatie
te leveren, en hadden dus lak aan de opvatting dat sport
en alcohol niet bij elkaar behoorden. Zij wilden een alcoholisch drankje in de pauze, of na afloop in de kantine. Zij
kregen hun zin. De clubs kregen daardoor aan de kantine
een tweede inkomstenbron. Een inkomstenbron die vaak
al gauw groter werd dan die van de contributies.
Het financieel belang dat de clubs kregen bij een grote
drankomzet, gaf de leveranciers van die drank steeds meer
macht. Daardoor is er de afgelopen veertig jaar geleidelijk
een steeds grotere verwevenheid tussen de clubs en hun
drankleveranciers ontstaan. Bij grote sportevenementen is
de sport steeds meer uitsluitend aanleiding tot feestelijkheden die met de sport als zodanig niets meer te maken
hadden. Tot genoegen van de niet-sportende supporters.  
De alcoholindustrie, met name de brouwerijen, stimuleerde deze ontwikkeling. Aan een feestende menigte valt
per slot van rekening meer te verdienen dan aan tweeëntwintig mannetjes die op een veld lopen te rennen.
We zien de toenemende invloed van de alcoholbranche
bijvoorbeeld bij de Nijmeegse Vierdaagse, of bij de ”zwarte
cross” in Lichtenvoorde. De laatste was   oorspronkelijk
een motorcross evenement. Nu schrijft Grolsch in een
paginagrote advertentie : ”dan genieten we van het vaste
programmapunt : het heerlijke plopgeluid van een ijskoude
45 cl rechtstreeks uit de beugel”.  
De EK voetbal waren voor C1000 aanleiding om met
stuntprijzen voor bier het publiek te verleiden om op
voorhand al een flinke voorraad in te slaan. Tal van horecabedrijven hadden eveneens speciale acties. Sportief
liepen de EK op een teleurstelling uit. Maar de alcoholbranche heeft de buit wèl binnengehaald.
Dr.ir. D. Korf

FRANKRIJK GAAT PERSOONLIJKE
APPARAATJES VOOR ADEMTEST
VERPLICHTEN
WEER BABY
DRONKEN GEBOREN
In Litouwen kwam in een ziekenhuis
in Rokiskis onlangs een baby stomdronken ter wereld. De moeder had
kort voor de geboorte flink gedronken
en had een bloedalcoholgehalte van
1,1 promille. Met de baby was het nog
erger gesteld, een promillage van 2,0.
Door medisch ingrijpen kon dat promillage snel verlaagd worden.
De meeste kranten die bovenstaand
bericht brachten, meldden daarbij dat
dit geen record was. In Polen was in
2008 een baby geboren met 2,9 promille alcohol in haar bloed. De moeder
daarvan had 1,2  promille alcohol in
haar bloed.
In geen enkele krant kwamen wij
informatie tegen hoe het nu met dat
Poolse meisje gaat. Ze is of wordt
nu vier jaar. Dan moet bij benadering
duidelijk worden hoeveel hersenbeschadiging is opgetreden. Is zij in staat
onderwijs te volgen, en zo ja op welk
niveau ?
Wat bezielt overigens een aanstaande moeder om zich vlak voor
de bevalling een stuk in de kraag te
drinken ? Of komt zij uit een achterlijke omgeving, waar alcohol als een
geneesmiddel tegen van alles en nog
wat wordt beschouwd ?

In West Europa heeft Frankrijk jarenlang achteraan gelopen voor wat
betreft maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid. De afgelopen jaren is dat snel verbeterd. En nu gaat het land voorop bij de invoering
van een persoonlijke ademtester.
Frankrijk heeft relatief gezien het
hoogste aantal verkeersdoden van
West Europa. Maar dat aantal is nu
minder dan de helft van wat het eens
was. Het land heeft de afgelopen tien
jaar hard gewerkt aan maatregelen ter
bevordering van de verkeersveiligheid.
Dat was dringend nodig want Frankrijk
liep ver achter bij aangrenzende landen
als Duitsland en Zwitserland.
Zowel de wegen, de voertuigen als de
chauffeurs zijn onderhanden genomen.
Zo werd de bij ons al bijna een halve
eeuw verplichte gevarendriehoek, pas
nà 2000  in Frankrijk verplicht gesteld.
Ook reflecterende vesten zijn voor de
Fransen betrekkelijk nieuw.
Toen in 2007 president Sarkozy
aantrad, meldde hij als één van zijn
voornemens om het aantal verkeersdoden in Frankrijk in 2012 beneden de
3.000   te brengen. Vorig jaar daalde

Verbod stagneert bij de vraag wie betaalt voor beëindiging

ZUIPEN IN HET OPENBAAR VERVOER
IN DUITSE STEDEN
Het gebruik van het openbaar
vervoer in grote Duitse steden is
soms een angstaanjagende ervaring.
In de nachten van het weekeinde
vinden er vaak drinkgelagen plaats
in tram- of metrolijnen die van en
naar de uitgaanscentra leiden.



De ”disco op rails” veroorzaakt
steeds meer klachten. Het verschijnsel
is massaal geworden. Daardoor klagen
steeds meer gewone passagiers over
het zingen, lallen en zuipen van de
uitgaanders. De drinkers noemen het
een feestje en laten de fles rondgaan,
maar de nuchtere passagiers noemen
het gewoon overlast en wensen die
overlast niet langer te tolereren. Vergelijkbare overlast vindt plaats in treinen
die vol zitten met voetbalsupporters
Ook de Duitse politiebond constateerde onlangs dat passagiers en
personeel zich terecht bedreigd en
geïntimideerd konden voelen door het
gebrul en geschreeuw van dronken
lieden in het openbaar vervoer. De

bond noemde een ritje met de Berlijnse
ondergrondse in de zaterdagnacht een
”horror trip”.
Personeelsorganisaties en de vereniging van Duitse steden vragen de
Bondsregering om een wet die de
consumptie van drank in het openbaar
vervoer in geheel Duitsland verbiedt.
Zij hopen daarmee het verblijf in de
trams en treinen plezieriger te maken
voor de passagiers, en de alcoholische
vechtpartijen op de stations te verminderen.
In Hamburg heeft men het probleem
al met een plaatselijk alcoholverbod
aangepakt. Het plaatselijke vervoerbedrijf heeft voor de handhaving daarvan
50 extra veiligheidsmensen in dienst
moeten nemen. De maatregel kost het
vervoerbedrijf anderhalf miljoen euro
per jaar. De Deutsche Bahn (DB) heeft
berekend dat invoering van een verbod
in geheel Duitsland haar 100 miljoen
euro per jaar zou gaan kosten. Dat
weigert zij te betalen.

in Frankrijk het aantal verkeersdoden
voor het eerst beneden de 4.000.
Nu wil de Franse regering nog vóór
het komende vakantieseizoen een
persoonlijke ademanalysator verplicht stellen voor alle automobilisten.
Kleine apparaatjes die je in je jaszak
kunt steken of in het dashboardkastje
kunt leggen, en waarin iedereen zou
moeten blazen alvorens de auto te
starten. Dit gecombineerd met zeer
strenge straffen voor rijden met meer
dan 0,5 promille, zou het overschrijden
van de strafbaarheidsgrens nagenoeg moeten uitroeien. Mits iedereen
natuurlijk gehoorzaam doet wat de
ademanalysator voorschrijft.
Sommige deskundigen betwijfelen echter of het rijden met teveel
alcohol in de adem hierdoor echt fors
zal afnemen. Zij vrezen dat velen het
apparaat ongebruikt zullen laten, of bij
een kleine overschrijding van de strafbaarheidsgrens het er bewust op zullen
wagen. Zo van : ”ik ben anderhalf uur
onderweg, en dan zit ik al ver beneden
de grens”.   Dat zij ook binnen enkele
minuten na het vertrek al een controle
of een ongeval kunnen krijgen, nemen
zij niet in beschouwing.
Invoering vóór het vakantieseizoen
betekent dat ook veel toeristen met de
maatregel te maken krijgen. In 2010
kwamen maar liefst bijna 79 miljoen
toeristen naar Frankrijk. Voorzover zij
met de auto komen, moeten zij ook
allemaal zo’n apparaatje aanschaffen.
In Frankrijk zullen die goedkoop zijn
(circa 2,50 euro) omdat er daar ineens
een enorm aantal geproduceerd of
geïmporteerd wordt. Maar elders in
Europa kan de prijs tot het twintigvoudige daarvan oplopen. Velen zullen de
koop dus uitstellen tot in Frankrijk.  
Als de invoering op zo korte termijn
nog lukt, dan kunnen de kraampjes
bij de grens en de eerste tankstations
over de grens, deze zomer er goede
zaken mee doen.
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LEEFTIJDSGRENS VAN 18 JAAR
KOMT DICHTERBIJ
Begin juni heeft de Eerste Kamer het kabinet opgeroepen om de leeftijdsgrens voor alcohol alsnog te verhogen naar 18 jaar. Volgens een
meerderheid van de kamerleden is er langzamerhand overstelpend bewijs
voor de nadelige gevolgen van alcoholgebruik door jongeren beneden de
18 jaar.
De oproep van de Eerste Kamer
komt kort nadat GGD Nederland had
opgeroepen om te komen tot één leeftijdsgrens voor alle alcohol bij 18 jaar.
Daarnaast riep de GGD op om de
Engelse aanpak van het lamzuipen te
volgen, dat wil zeggen een minimumprijs voor alcohol vast te stellen.
Excessief alcoholgebruik door jongeren komt nog veel te veel voor
en jongeren kunnen te gemakkelijk
aan drank komen. Uit cijfers van het
Trimbos Instituut voor 2010 blijkt dat
6 procent van de jongeren van 12  tot
en met 17 jaar binnen de definitie van
zware drinker valt. Dat betekent dat
hij of zij minstens eenmaal per week
6 glazen drank consumeert op één
avond.
Kort na de oproep van de GGD,
veranderde een politieke partij haar
standpunt met betrekking tot de leeftijdsgrens. Eerst was het standpunt
dat afgewacht moest worden of het

strenger handhaven van de bestaande
leeftijdsgrenzen het probleem zou verkleinen. Nu verklaarde de lijsttrekker
in een kranteninterview dat dagelijks
gemiddeld twee jongeren met een
alcoholcoma onacceptabel was, en dat
daarom tot één grens bij 18 jaar overgegaan moet worden. Deze ommezwaai
betekent dat ook in de Tweede kamer
nu een meerderheid voor verhoging
van de leeftijdsgrens bestaat.
In de oproep van de Eerste Kamer
aan het kabinet wordt geconstateerd
dat er in de samenleving veel steun
is voor het verhogen van de leeftijdsgrens. De alcoholpoli’s voor jongeren
staan al vanaf het begin op dat standpunt. Zij hebben geconstateerd dat
42  procent van de jongeren die een
alcoholcoma hebben doorgemaakt,
één of twee schoolniveaus lager is
gaan functioneren.
Vorig jaar hebben 150 gemeenten
van ons land een beroep op de Tweede

Feestgevoel vastgelijmd aan alcoholconsumptie

VIERDAAGSE FEESTEN GEEN
WANDELFEESTEN MEER
De Nijmeegse vierdaagse is nauwelijks meer van de wandelaars. Zij
vormen nog slechts een minderheid van het bezoek. De vierdaagse is een
publieksspektakel geworden, een soort zomercarnaval. De feestgangers
zijn dan ook veruit in de meerderheid in Nijmegen.
Aan het feestende publiek valt te
verdienen. Meer te verdienen dan aan
de sportievelingen die al lopend de
hele regio doorkruisen, en ’s avonds
vroeg naar bed gaan omdat zij de volgende dag alweer vroeg op moeten.
Dus heeft de commercie zich meester
gemaakt van de feesten. Er is een speciale organisatie voor de feesten, die
geheel los staat van de organisatie van
het wandelevenement. Die feestorganisatie wordt gedomineerd door de
horeca en de bierbrouwerijen.
Vorig jaar was er een groot aantal
klachten over het feit dat veel feestgangers zelf hun bier meegebracht hadden.
Die wilden wel genieten van de muziek
en de acts die de horeca georganiseerd
had, maar geen horecaprijzen betalen
voor hun bier. Overigens staken ook
veel supermarkten een spaak in het
wiel van de horeca, door gekoelde
blikjes bier aan te bieden voor prijzen
van één euro of iets meer. Minder dan
de helft van de prijs (€ 2,30 tot € 2,50)
die de horeca zegt te moeten rekenen.
Afgesproken is toen dat er bekeken
zou worden of er voor 2012 één vaste
prijs afgesproken kon worden.

Blijkbaar heeft het overleg over één
vaste prijs geen resultaat opgeleverd.
Vorig maand verscheen een bericht
in de kranten dat men het ”probleem”
via een communicatiecampagne ging
aanpakken. Daarmee wil men de
bezoekers van de vierdaagsefeesten
ervan overtuigen consumpties aan de
bar te kopen en geen eigen drank mee
te nemen. Woordvoerder T. Vrijmoet
van de Stichting Vierdaagsfeesten   :
”Het evenement kan gratis blijven als
iedereen een drankje koopt aan de
bar. Dat gaan we via de horeca, social
media en pers communiceren”.
Zelf meebrengen van drank is bij
meer evenementen in de regio een
probleem. De Stichting Kasteelfeesten
te Wijchen heeft aangegeven dit jaar
een goedkoper programma te moeten
aanbieden als gevolg van de tegenvallende drankomzet. Bij de Music Meeting
in park Brakkenstein zijn maatregelen
genomen om het meebrengen van
eigen drank tegen te gaan.
Welbeschouwd een uiterst trieste
zaak als zoveel mensen niet meer
kunnen genieten of kunnen feesten
zonder een stuk in hun kraag.
Dingeman Korf

MINISTER TEGEN
Verhoging van de leeftijdsgrens
stuit op tegenstand van minister
Schippers. Zij heeft bij herhaling te
kennen gegeven dat verhoging pas
in discussie kan komen als de handhaving van de huidige grens op orde
is. ”Het introduceren van een nieuwe
leeftijdsgrens heeft geen zin, zolang
de naleving van de bestaande norm
niet wordt verbeterd”.
Ons inziens zijn normstelling en
afdwingen van naleving, twee van
elkaar onafhankelijke zaken. Uiteraard moet de naleving drastisch
verbeteren. Maar dat staat los
van de zowel sociaal als medisch
gewenste verhoging van de leeftijdsgrens. Verbetering van de
naleving van de huidige grens, zou
door de alcoholbranche zelfs als
argument tegen verhoging van de
grens gehanteerd kunnen worden.
Wil de minister soms uitstel in de
hoop dat dit tot afstel zal leiden ?
Kamer gedaan om 18 jaar als enige
leeftijdsgrens in de wet vast te leggen.
Daar was toen nog geen meerderheid
voor te vinden.
Zoals verwacht kon worden, kwamen
er heftige protesten tegen het voorstel van de zijde van commercieel
belanghebbenden bij de alcoholverkoop. Horeca Nederland noemde in
zijn protest het verwijderen van drank
uit de supermarkten een effectievere
maatregel. Ook de Stiva (voluit Stichting Verantwoord Alcoholgebruik), die
een overkoepeling is van de alcoholbranche, was fel tegen.
Onze mening : als de Stiva het woord
verantwoord uit haar naam waar wil
maken dan zou zij voor moeten zijn,
al was het alleen maar wegens het feit
dat ongeveer de helft van de comazuipers 16 of 17 jaar is.
De supermarkten, in casu het CBL,
ging op de demagogische toer. Zij
deden de uitspraak ”Alcoholverbod
dupeert de klant”. Daarmee de klanten
suggererend dat zij zich gedupeerd
zouden moeten voelen. De waarheid
is dat alleen de winkeliers gedupeerd
worden. De klanten kunnen altijd nog
terecht bij de slijter of in de horeca.
Zolang nog zoveel supermarkten de
leeftijdsgrens aan hun laars lappen
en zolang zij weigeren een waterdicht
systeem van leeftijdscontrole in te
voeren, heeft het CBL ons inziens geen
recht van spreken. Volgens hun naam
staan zij voor levensmiddelen. Alcohol
is echter geen levensmiddel doch een
genotmiddel.
Dingeman Korf
De weg naar de jeugd loopt via de
supermarkt. De alcoholbranche
weet dat maar al te goed. Dus komt
zij met drankjes met hooguit 14,9
procent alcohol. Die mogen in de
supermarkt verkocht worden.



Doorschenken aan dronken bezoekers de gewoonste
zaak van de wereld

Ook in Noorwegen overtreden
veel café’s de wet
De beroepsmatige verstrekking van drank aan personen die reeds kenbaar
onder de invloed van alcohol zijn, is in veel landen wettelijk verboden. Een
verbod dat in evenzoveel landen zeer regelmatig overtreden wordt. Naar
onlangs werd vastgesteld ook in Noorwegen.
De meest recente cijfers voor ons
eigen land over alcoholverstrekking
aan dronken personen door café’s,
dateren inmiddels van bijna twee jaar
geleden. Onderzoek in de politieregio
Zuid-Holland Zuid had toen laten zien
dat van de 29 onderzochte horecagelegenheden er maar liefst 24 zonder
blikken of blozen drank verstrekten
aan dronken personen. Wetsovertreding dus door bijna 83 procent van de
café’s !   De dronken cafébezoekers
waren overigens professionele toneelspelers die zeer geloofwaardig een
dronken man uitbeeldden.
Een Noors rapport meldde twee
maanden geleden dat het in dat land
al evenzeer treurig gesteld is met de
naleving van dat artikel uit de wet.
Onderzocht waren 89 gelegenheden
in het centrum van Oslo waar drank
geschonken wordt. In 83 daarvan
(= 93 procent) werd drank verstrekt
aan personen die al zichtbaar aangeschoten waren.
Voor een groot deel ging het daarbij
om testaankopen door toneelspelers
die zich dronken gedroegen. Voor
een klein deel om het constateren van
doorschenken door anonieme waarnemers van het onderzoeksinstituut.
De cijfers van het Sirus Instituut
geven aan dat doorschenken veel
vaker voorkomt dan blijkt uit de
gemeentelijke cijfers daarover. Eén
van de oorzaken daarvan ligt in het feit
dat bij de gemeentelijke controles alle
schenkers van alcohol gecontroleerd
worden. Het onderzoek van Sirus was
gericht op de nachtelijke verstrekkers
in het centrum van de stad.
Een tweede oorzaak van het verschil
ligt in het feit dat door de toneelspelers



de wetsovertreding als het ware wordt
uitgelokt. De gemeentelijke controleur
moet maar afwachten of er wat gebeurt.
Als de controleur bekend is bij de cafébaas, zorgt de laatste er wel voor dat
er geen wetsovertreding plaatsvindt
voor de ogen van de controleur.
Volgens het onderzoeksinstituut
mag het doorschenken niet uitsluitend
aan de horecagelegenheid geweten
worden. ”De alcoholcultuur is een
probleem. Wij maken allemaal deel
uit van een samenleving met een
alcoholcultuur. Klanten en samenleving accepteren dronkenschap veel te
gemakkelijk”.

DRUGSHONDEN IN DE
HORECA
Na een eerste proef vorig jaar met
de inzet van drugshonden, is dit jaar de
inzet daarvan in West-Friesland definitief geworden. Het uitgaanspubliek
krijgt te maken met onaangekondigde
bezoeken van de ”levende detectiepoortjes”. Het begon in café’s in
Enkhuizen en Medemblik, maar de
honden en hun begeleiders zijn mobiel
en kunnen overal in de regio ingezet
worden. Door telkens in een andere
lokaliteit op te duiken, blijft er voor
de gebruikers, maar vooral voor de
dealers geen vaste ontmoetingsplaats
meer over.
Het weren van drugs uit het uitgaansleven, moet een eerste stap zijn
naar een volledig drugsvrije horeca.
Klanten die op drugsbezit worden
betrapt, krijgen een tijdelijk toegangsverbod voor het uitgaansgebied. Het
ligt in de bedoeling om volgend jaar
het werkterrein uit te breiden met grote
evenementen.

Meer alcoholsloten nodig dan voorzien
Op 1 december vorig jaar werd het alcoholslot verplicht voor drankrijders.
Verwacht werd dat jaarlijks ongeveer 2050 automobilisten verplicht zouden
worden om een alcoholslot te laten inbouwen in hun auto. In het halve jaar
sinds de invoering heeft het CBR echter reeds van 1735 ”alcomobilisten”
vastgesteld dat zij alleen nog mogen rijden met een alcoholslot.
Wie sinds 1 december 2011 betrapt
wordt op rijden met een promillage van
1,3 of hoger, wordt veroordeeld tot het
laten inbouwen van een alcoholslot.
Voor beginnende bestuurders ligt de
grens bij 1,0 promille en voor recidivisten bij 0,8 promille.
Om een auto met een alcoholslot te
kunnen starten, moet de bestuurder in
een apparaatje blazen. Meet het apparaat een promillage van 0,2 of hoger dan
start de auto niet. Onderweg vraagt het
apparaat op onregelmatige tijden de
bestuurder om opnieuw te blazen. Dit
om te voorkomen dat de bestuurder bij
zijn vertrek een omstander laat blazen,
en vervolgens ongehinderd kan blijven
rijden.
Geeft de chauffeur geen gehoor aan
de vraag van het apparaat, of blaast hij
meer dan 0,2 promille, dan slaat enige
tijd later de motor af. In de tijd tussen
het blazen en het afslaan van de motor,
moet de chauffeur de auto aan de kant
zetten.
Daadwerkelijk ingebouwd zijn tot
1 juni 284 alcoholsloten. Daarvan rijden
er 203 rond. De overige moeten nog
wachten tot het einde van een opgelegde rijontzegging. Ditzelfde geldt ook
voor het merendeel van de nog circa
1450 automobilisten die wel al veroordeeld zijn tot een alcoholslot, maar het
nog niet hebben laten monteren.
De drankrijders moeten minimaal
twee jaar met het slot rondrijden.
Daarnaast moeten zij een driedaagse

motivatiecursus volgen. In die cursus
tracht de organisatie Trafieq de
drankrijders te leren om een scheiding te maken tussen het gebruik van
alcohol en het besturen van een motorvoertuig. Voor deze motivatiecursus
hebben zich inmiddels 414 bestuurders
aangemeld.
Het ministerie van Infrastructuur en
Milieu hoopt met de invoering van het
alcoholslotprogramma (ASP) het aantal
verkeersongevallen, en vooral het
aantal verkeersdoden terug te dringen.
Volgens het instituut voor verkeersveiligheid SWOV maken bestuurders met
een promillage boven de 1.3 namelijk
slechts éénvijfde van alle drankrijders
uit, maar veroorzaken zij viervijfde van
alle alcoholdoden. Met het ASP kan
het aantal verkeersdoden door alcohol
dus effectief verminderd worden
De berichtgeving in de dagbladen
over bovengenoemde cijfers was
nogal juichend van toon. Wij zagen
koppen als bijvoorbeeld ”Alcoholslot
groot succes” en ”Alcoholslot maakt
voortvarende start”. Koppen die volledig voorbijgaan aan de oorzaak van de
snelle toename.
   Of het ASP een succes wordt, zal
ons inziens pas in de toekomst blijken.
Namelijk als het aantal alcoholdoden in
het verkeer daadwerkelijk gaat dalen.
Voorlopig zijn wij meer geneigd tot
een formulering als ”trieste zaak dat er
zoveel meer alcoholsloten nodig zijn”.
Dingeman Korf

Minimumprijs voor alcohol treft vooral supermarkten

GROOT BRITTANNIË GAAT
COMAZUIPEN AANPAKKEN
	Britse jongeren staan samen met hun Nederlandse leeftijdsgenoten
bekend als de ”zuipschuiten” van Europa. De Britse regering gaat het probleem aanpakken door een minimumprijs voor alcohol vast te stellen. Dat
moet stuntaanbiedingen van drank tegengaan.
Groot-Brittannië wordt geteisterd
door bijna een miljoen alcoholische
geweldsdelicten en 1,2  miljoen alcoholische ziekenhuisbehandelingen per
jaar. Alcohol is de derde oorzaak van
voortijdige sterfte voor alle leeftijdsgroepen. In de leeftijdsgroep 16–24
jaar is alcohol zelfs de eerste doodsoorzaak. Dat alles kost de samenleving
ruim 25 miljard euro per jaar.
Naar schatting de helft van het totale
Britse alcoholgebruik vindt plaats bij
indrinken en lamzuipen (binge drinking).
Tweederde van de 17–30 jarige arrestanten gedurende uitgaansnachten,
verklaart van de voren ingedronken te
hebben. Verder is aangetoond dat de
indrinkers 2,5 maal meer kans hebben
om bij geweldpleging betrokken te
raken dan degenen die alleen tijdens
het uitgaan drinken.
De Britse regering heeft geconcludeerd dat het zo niet verder kan. De
grootste en duurste problemen worden
volgens haar veroorzaakt door het
indrinken (pre-loading) en het lamzuipen (binge drinking). Omdat de
goedkope alcohol uit de supermarkten
hierbij de voornaamste rol speelt, kiest
de regering voor het wettelijk vaststellen van een minimumprijs per eenheid
alcohol. De voorgestelde minimumprijs
bedraagt 40 pence (48 eurocent) per

eenheid alcohol. Het Schotse parlement heeft zich overigens onlangs
uitgesproken voor een minimumprijs
van 50 pence.
De maatregel zal nauwelijks effect
hebben op de drankprijzen in de
kroegen. Die liggen allang boven het
voorgestelde minimum. Een Engelse
”pint” bier kost daar zo’n 3 à 3,5 pound
en die ”pint” bevat twee eenheden
alcohol. Een minimumprijs van 80
pence ligt dus ver beneden het prijsniveau in de kroeg.
Voor de supermarkten zal de minimumprijs echter forse gevolgen
hebben. Zij komen vaak met stuntaanbiedingen die tot 40 procent goedkoper
zijn dan de reguliere prijs. Zo wordt één
van de populairste bieren in Engeland,
het Belgische Stella Artois, regelmatig
tegen stuntprijzen aangeboden. De
prijs van een tray met 20 halveliter
blikken kost dan 10 tot 11 pound. Na
de invoering van een minimumprijs van
40 pence per eenheid alcohol, loopt de
prijs van een tray Stella Artois op naar
17,60 pound !
Professor Ian Gilmore van de Britse
artsenvereniging ondersteunt de voorgestelde maatregel. Volgens hem
zijn lage prijzen de drijvende kracht
achter excessief alcoholgebruik. Dat
is volgens hem wetenschappelijk

bewezen. Alcohol is in Groot-Brittannië
nog nooit zo goedkoop geweest gerelateerd aan het gemiddelde inkomen.
De alcoholbranche is het zoals verwacht kon worden, niet eens met de
regering en met Gilmore. Woordvoerder Partington van de Wine and Spirit
Trade Association ontkent keihard dat
er een verband zou bestaan tussen
de prijs en excessieve consumptie. Hij
wijst op Europese landen waar de prijs
lager ligt en er toch minder problemen
zijn. Hij vergeet echter de prijs om te
rekenen tot een percentage van het
gemiddelde inkomen.
Verder stelt Partington dat de maatregel ook de sociale drinkers treft,
en in het bijzonder degenen met de
laagste inkomens. Blijkbaar definieert
hij ”sociale drinkers” wel zeer ruim.
Want voor drinkers van gemiddeld één
of twee glazen per dag, is de prijsverhoging best op te brengen. Het zijn de
indrinkers en lamzuipers die flink in
hun portemonnee worden getroffen.
De Britse horeca heeft geen probleem
met de minimumprijs. Integendeel, als
het prijsverschil tussen drinken in de
kroeg en thuis verkleind wordt, zou de
horeca er misschien van profiteren.
Eurocare wijst op één gemiste kans.
”De prijs is één van de meest effectieve
factoren om de alcoholconsumptie te
beïnvloeden. Echter de prijs kan ook
beïnvloed worden door accijnsverhoging. Dat geeft de overheid extra
inkomsten”.
In Nederland wordt vooral gepleit
voor een verbod op stuntaanbiedingen
als middel om excessief drinken door
jongeren tegen te gaan. Het vaststellen
van een minimumprijs behoeft jaarlijks
correctie voor inflatie, een verbod op
stunten is éénmalig.
Dingeman Korf

ONNADENKENDE PERSONEN EERDER
AGRESSIEF DOOR ALCOHOL

Alcohol verzwakt de waarneming van prikkels en vermindert het vermogen om ze te verwerken. Dat geldt voor iedereen. Maar daarnaast kan
alcohol heel verschillend uitwerken op verschillende mensen. De één wordt
er suf van, een ander praatziek, en een derde agressief. Hoe kan dat ?
In de Verenigde Staten is bij ruim
éénderde van de geweldsmisdrijven
alcohol in het spel. Maar niet iedereen
wordt agressief van drank. Volgens
psycholoog Brad Bushman is dat een
kwestie van iemands karakter. Hij
beweert uit iemands karakter te kunnen
voorspellen of zo iemand gewelddadig
kan worden na alcoholgebruik.
Alcohol verzwakt het vermogen om
prikkels op te nemen en te verwerken.
Een drinker let daardoor minder op
zijn omgeving en is volgens Bushman
niet meer goed in staat om de consequenties van zijn daden te overzien.
Dat wordt een echt probleem  wanneer
de betreffende drinker ook nuchter al
weinig geneigd is om op anderen acht
te slaan.
Om zijn theorie experimenteel te
verifiëren verzamelde Bushman vijfhonderd vrijwilligers als proefpersonen. Zij
waren allen matige drinkers. Bushman

nam hen een persoonlijkheidstest af,
de Consideration of Future Consequences Scale, waarmee nagegaan
wordt in hoeverre iemand rekening
houdt met de toekomstige gevolgen
van zijn handelen. Op grond van de
uitkomst van die test verdeelde hij zijn
proefpersonen in twee groepen : vooruitzienden en kortzichtigen.
Elk van de twee groepen werd in
tweeën gedeeld. De ene helft kreeg
alcohol te drinken, de andere helft
kreeg een alcoholvrij drankje dat met
behulp van misleidende geurtjes de
indruk wekte alcoholhoudend te zijn.
Daarna moesten ze een computerspel
doen waarbij de verliezer een lichte
elektrische schok kreeg. De onderzoekers keken vervolgens in hoeverre
degenen die een schok hadden gekregen, ook bereid waren anderen een
schok toe te dienen.

Er bleek overduidelijk dat proefpersonen die in nuchtere toestand
weinig nadenken over de gevolgen
van hun handelen, zich na alcoholgebruik agressiever gingen gedragen.
Proefpersonen met hetzelfde kortzichtige karakter die alcoholvrije drankjes
hadden gedronken, gedroegen zich
veel minder agressief. Proefpersonen
die hun daden zorgvuldig overwegen,
werden niet agressiever, of ze nu
alcohol dronken of niet.
De uitkomst van het onderzoek van
Bushman opent theoretisch een weg
om alcoholgeweld en –vandalisme
tegen te gaan. Kroegbazen zouden dan
de kortzichtigen op rantsoen moeten
stellen. Dat kan hen veel geld besparen dat zij nu uitgeven voor vernield
glaswerk en meubilair. Maar het kost
hen wel omzet, en alleen al daarom zal
het er wel nooit van komen.
Dingeman Korf



In 2011 meer drugs- ALCOHOLMAATREGELEN
REDELIJK SUCCESVOL
zaken bij justitie
Het Openbaar Ministerie heeft in
2011 extra veel zaken behandeld
betreffende softdrugs- en vermogenscriminaliteit. Door extra
aandacht voor de opsporing van
deze vormen van criminaliteit,
kwamen aanzienlijk meer zaken
voor de rechter.
Bij de opsporing van softdrugszaken
(lees hennep) is de aandacht gaandeweg verschoven van de gebruikers
en de kleine handelaars naar de grote
jongens, de telers. In 2011 lazen wij
zeer regelmatig in de kranten dat
er weer een grote wietkwekerij was
opgespoord. Soms op de zolder of
in de kelder van een woonhuis, maar
vooral in leegstaande fabriekspanden,
magazijnen en landbouwschuren. De
belastingdienst had ook veel belangstelling voor de grote kwekers, zij
moesten vaak aanzienlijke sommen
aan ontdoken omzetbelasting betalen.
Het Openbaar Ministerie heeft in
2011 bijna 21 procent meer rechtszaken over softdrugs gevoerd dan in
2010. In getallen, een stijging van bijna
7500 naar 9100. Die stijging is vooral
te danken aan versterkte activiteit bij
de opsporing. Er zijn geen aanwijzingen dat er vorig jaar ineens veel meer
cannabis is geteeld dan in 2010.
Die 9100 softdrugszaken vormen
voor het Openbaar Ministerie slechts
een beperkt deel van het werk. In totaal
kwamen in 2011 ruim 228.000 zaken

En

dit...

. . . . bewees nog eens te meer dat
alcohol sterk verdovend werkt.
Het bewijs werd geleverd door een
32-jarige man uit Sittard. Hij moest
door de politie uit zijn alcoholslaap
worden gewekt
De politie was er bij gekomen nadat
de man met zijn auto tegen een boom
was gebotst. Hij was niet uitgestapt
maar in zijn auto blijven zitten. Dat verontrustte getuigen. Zij belden de politie.
Die constateerde dat de man zat te
slapen achter het stuur. De botsing had
hem niet gewekt.Op het bureau bleek
de oorzaak van één en ander : de man
had maar liefst 1,8 promille alcohol in
zijn bloed  .  .  .  .  .

* * *


. . . .  werd door de rechtbank doodslag genoemd.
Het betrof de 35-jarige S. de B. uit
Alkmaar. Vorig jaar herfst had hij in

Al tientallen jaren zijn er op Koninginnedag problemen met alcohol. Het
afgelopen decennium werden de problemen in veel Nederlandse steden
ieder jaar groter. In plaatsen als
Amsterdam en Den Haag liep het de
laatste jaren flink uit de hand. Daarom
werden er dit jaar strenge maatregelen
genomen.
De Nederlandse Spoorwegen vaardigden (net als vorig jaar overigens)
voor Koninginnedag een totaal alcoholverbod af op alle stations en in de
treinen. Het aantal beveiligers op de
stations werd meer dan verdubbeld.
Veel gemeenten legden verkopers van
alcohol extra beperkingen op. Amsterdam verbood grote evenementen in de
binnenstad. Die werden gespreid over
buitenwijken.  

Een roes is
een toestand
van verminderd
sociaal besef
binnen bij het OM. Daarvan leidde 57
procent tot een proces voor een rechter
(bijna 130.000 zaken). Softdrugs leverden dus ruim 7 procent van het totale
werk voor rechters.

Schoorldam de 18-jarige fietser A.P.
doodgereden. De B. verkeerde onder
de invloed van drank en drugs. Hij
had vijf halve liters bier, vier glazen
wodka en twee joints geconsumeerd
die avond. De botsing was heftig. Het
slachtoffer uit Groet werd enkele uren
na het ongeval gevonden in het Noordhollands kanaal.
Volgens de rechter had De B. kunnen
weten dat hij na zijn consumpties een
aanmerkelijke kans liep op het veroorzaken van een ongeval. Hij veroordeelde
de man tot zes jaar gevangenisstraf
wegens doodslag  .  .  .  .  .

* * *
. . . . was een rechter met opvoedkundige kwaliteiten.
Een 22-jarige man uit Kampen was
na een avondje stappen nogal tekeer
gegaan tegen enkele agenten. De
Zwolse politierechter veroordeelde
hem tot een boete en een werkstraf.
De man moet een hele dag meelopen
met de politie.
De rechter hoopt dat de man zich na
de meeloopdag beter kan verplaatsen
in ”het nuttige werk van de politie” en
inzicht krijgt in wat agenten op een
dag allemaal naar hun hoofd geslingerd krijgen. Ook moet de Kampenaar
zijn verontschuldigingen aanbieden
aan de agenten die hij beledigde en
bedreigde.   

KONINGINNEDAG

Er is geconstateerd dat de getroffen
maatregelen gewerkt hebben. Zo werd
in Amsterdam het aantal bij de politie
gemelde incidenten meer dan gehalveerd. Het daalde van 1330 in 2011
naar 542 dit jaar.
Nog belangrijker : het aantal ambulanceritten vertoonde een flinke daling,
van 522  naar 428. Dat was nog wel
flink meer dan op een gewone dag,
maar Koninginnedag is nu eenmaal
geen gewone dag. Het zal weinig verbazing wekken dat het overgrote deel
van de extra ritten te maken had met
alcohol. De ambulancedienst meldde
comazuipers, dronken mensen die
zichzelf verwond hadden, en mensen
die gewond waren geraakt doordat zij
in alcoholische ruzies en knokpartijen
verzeild waren geraakt.
Tegenover de afname van de incidenten en ambulanceritten, stond een
toename van het aantal aanhoudingen,
van 190 vorig jaar naar 219 dit jaar.
Volgens de gemeente kwam dit vooral
doordat de politie eerder ingreep. Dat
gebeurde om te voorkomen dat situaties uit de hand zouden lopen. Niet
alleen bij vechtpartijen werden mensen
gearresteerd, maar ook bij vernielingen
en bij openbare dronkenschap.
De evenementen waren dit jaar wat
kleinschaliger. Dat had tot gevolg dat
Amsterdam 700.000 bezoekers trok,
100.000 minder dan vorig jaar. Maar
tussen de wegblijvers zaten ook figuren
die men op Koninginnedag liever kwijt
dan rijk is.
Nu maar hopen dat de Kampenaar
niet hardleers is  .  .  .  .  .

* * *
. . . . was een geval van alcoholische
agressiviteit.
De dader was een 27-jarige inwoner
van Delfzijl. Hij mocht van de portier
niet naar binnen omdat hij al te veel
drank ophad. Die weigering viel niet
goed bij de Delfzijler. Uit woede trapte
hij tegen de deur. Toen de portier hem
daarover aansprak, viel hij de portier
aan. Die raakte lichtgewond aan een
hand en aan zijn gezicht.
De gewaarschuwde politie nam de
dader in hechtenis en bracht hem naar
Groningen waar hij zijn roes mocht uitslapen  .  .  .  .  .

* * *
. . . . was een leerling in Haarlem die
helemaal verkeerd aan de les begon.
Die les was autorijles en de leerling
was dronken. Bij een controlepunt van
de politie moest hij stoppen en bleek
hij onder de invloed van alcohol te verkeren. Hij had ruim 1,5 promille alcohol
in zijn bloed. Dat wordt dus een EMA
terwijl hij nog geen rijbewijs heeft !
Ons inziens heeft de instructeur
zitten slapen. Hij had de leerling niet
mogen laten rijden en hem naar huis
moeten sturen  .  .  .  .  .

Een helendal zeer belachelijk soort smoes
In Valburg hield de politie in een
nacht van zaterdag op zondag een
41-jarige automobilist uit Arnhem
aan. Volgens de politie had de man
gedronken. De man zelf zei dat hij
alleen maar zijn navigatieapparaat
had gevolgd.
De Arnhemmer was omstreeks kwart
over twee in de vroege zondagochtend
van 27 mei met zijn auto het water ingereden. Het gebeurde ter hoogte van
de Tielsestraat in Valburg. De politie
was er snel bij, en vroeg de man of hij
gedronken had. De man gaf als antwoord dat zijn navigatieapparaat niet
de goede weg had aangegeven en dat

hij daardoor het water in was gereden.
Een ”helendal zeer belachelijk soort
smoes” zoals dat heette in de radio-uitzendingen van Paulus de Boskabouter.
Het gebruik van navigatieapparatuur
ontslaat iemand natuurlijk niet van zijn
verplichting om veilig te rijden.
De politie meende alcohol te ruiken
en geloofde daarom de smoes niet.
een alcoholvrije leefstijl vermindert de
kans op tal van vormen
van kanker

OPENBARE DRONKENSCHAP VOORAL
DELICT VAN JONGEREN
Overlast als gevolg van alcoholgebruik uit zich op vele manieren. Eén
daarvan is openbare dronkenschap en daaruit voortvloeiend hinderlijk of
aanstootgevend gedrag. Vandalisme is een andere vorm van alcoholoverlast. Volgens recente gegevens van het ministerie, komt 96–98 procent van
alle veroordelingen wegens openbare dronkenschap voor rekening van
jongeren.
Artikel 453 van het Wetboek van
Strafrecht stelt dat hij die zich in kennelijke staat van dronkenschap op de
openbare weg bevindt, wordt gestraft
met een hechtenis van ten hoogste
twaalf dagen of een geldboete van de
eerste categorie. Geen bijzonder zware
straffen dus.
Openbare dronkenschap is een wat
moeizaam gedefinieerde overtreding.
Er bestaat geen wettelijk vastgelegde
promillagegrens waarboven iemand
als dronken wordt beschouwd. De verbaliserende agent moet op basis van
zijn eigen waarneming constateren dat
er sprake is van dronkenschap in het
openbaar en deze dronkenschap moet
zich uiten in aanstootgevend gedrag.
Een afbakening van wat wel en wat
niet aanstootgevend is, wordt door de
wet niet gegeven. Het blijft dus een wat
subjectief oordeel.
In 2011 werden 3.114 geldboetevonnissen opgelegd voor openbare

dronkenschap. Daarvan hadden er
3.079 betrekking op jongeren (98,8
procent). Wij denken dat dit percentage zo hoog ligt door het subjectieve
van het begrip ”aanstootgevend”.
Het is zeer goed mogelijk dat verbaliserende agenten het gedrag van
jongeren
eerder
aanstootgevend
vinden dan het gedrag van ouderen.
Dronken jongeren die schreeuwen of
agenten beledigen, gaan op de bon.
Maar voor de stomdronken vijftiger die
van boom tot boom laveert, wil men
nog wel eens een oogje dicht knijpen.
Hij vertoont openbare dronkenschap,
gedraagt zich aanstootgevend, maar
veroorzaakt geen overlast of hinder
zoals die jongeren.
Wij denken dat wanneer er een
promillagegrens voor openbare dronkenschap wettelijk vastgelegd zou
worden, het delict veel meer over de
verschillende leeftijdscategorieën gespreid zou worden.

BEGUNSTIGERSDAG 2012
Zoals reeds tweemaal eerder is hier is vermeld, houdt Stichting ANGOB
haar begunstigersdag 2012 op zaterdag 22 september. De begunstigersdag
is enerzijds bedoeld om de begunstigers (donateurs) te informeren over het
wel en wee van Stg. ANGOB. Anderzijds is het voor het bestuur een gelegenheid om kennis te maken met haar begunstigers, en voor alle bezoekers een
weerzien na een half of een heel jaar. De Stichting biedt haar begunstigers die
dag gratis enkele consumpties en een uitgebreide broodmaaltijd aan.
Het programma is in grote lijnen hetzelfde als in voorgaande jaren. We
beginnen met het statutair verplichte agendapunt : het informeren van de
begunstigers door het bestuur over de gang van zaken van onze stichting in
2011. Een beknopt jaarverslag staat ter plaatse ter beschikking. Na een koffiepauze vervolgens een overzicht over de belangrijkste gebeurtenissen op
alcoholgebied in 2011.
Na de lunchpauze volgt een geheel ander programma dan in voorgaande
jaren. Het bestuur heeft besloten dit jaar geen informatief programma met
een spreker te houden, maar een meer artistieke invulling aan het middagprogramma te geven. Een dergelijke aanpak op de nieuwjaarsbijeenkomst van
2011, is door velen bijzonder gewaardeerd.

De man moest mee naar het bureau.
Daar werd geconstateerd dat het alcoholgehalte in zijn bloed maar liefst 1,38
promille bedroeg. Omdat hij al eens
eerder veroordeeld was voor rijden
onder de invloed, moest hij zijn rijbewijs inleveren.
Als recidivist zal de man waarschijnlijk verplicht worden een alcoholslot in
zijn auto te laten monteren. Daarnaast
de gebruikelijke boete voor een dergelijke overtreding plus eventueel een
tijdelijke rijontzegging. Maar de rechter
kan ook besluiten dat de man een psychiatrisch onderzoek moet ondergaan
naar zijn geschiktheid voor deelname
aan het verkeer.

Nieuws

Stichting ANGOB

Verschijning G O
Voor het eerstkomende nummer
van dit blad is 12  september gepland
als verschijningsdatum. Copij voor dat
nummer graag uiterlijk 28 augustus bij
de redacteur.

Ter nagedachtenis

Henk Holmer
In de nacht van 12 op 13 juni is ons
bestuurslid Henk Holmer overleden,
naar de huidige maatstaven op de
jonge leeftijd van 71 jaar.  
Henk heb ik leren kennen toen ik in
het bestuur van ’t Spoek kwam. Het
klikte tussen ons en we werden vrienden.
Henk heeft zich altijd enorm ingezet
voor onze alcoholvrije camping, dat
was zijn lust en zijn leven. Dat enthousiasme heeft hij op mij overgebracht. Wij
deden dan ook allerlei activiteiten gezamenlijk, van patat bakken in de keuken
van de kantine, tot werkzaamheden op
het terrein. In het hoogseizoen namen
wij samen waar op de woensdagen, als
de beheerders hun vrije dag hadden.
Henk had twee rechterhanden, die
hij inzette voor onderhoud van terrein
en huisjes. En niet te vergeten de grote
klus van graafwerkzaamheden voor de
nieuwe leidingen op het terrein.
Daarnaast de werkzaamheden in het
bestuur van ’t Spoek. Henk is jarenlang
secretaris geweest. Hij had zijn persoonlijke, steekhoudende inbreng over
de trekkershutten, de aanhanger, de
”golfkar”, de grasmaaier en nog veel
meer. Hoewel reeds ziek, bleef Henk
tot het laatst actief. Zo was hij nog
aanwezig op de vergadering van het
campingbestuur (BCS) op 1 juni.
We hebben Henk leren kennen
als iemand met idealen en met doorzettingsvermogen. Het bestuur van
Stichting ANGOB en de BCS zijn Henk
heel veel dank verschuldigd.
We wensen Bep, Frits, kinderen en
kleinkinderen heel veel sterkte toe.
Persoonlijk ben ik blij Henk gekend te
hebben.
Wil Matla



Eerste hulp afdelingen ziekenhuizen zien steeds meer alcoholgevallen

Verdubbeling alcoholvergiftiging
onder meisjes
Alcoholvergiftiging is de afgelopen vijf jaar onder meisjes sneller toegenomen dan onder jongens. De toename onder meisjes bedroeg maar liefst
101 procent. Onder jongens was dat 66 procent. De afdelingen Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) van de Nederlandse ziekenhuizen zien jaarlijks
ongeveer 2300 gevallen beneden de 25 jaar.
Ongeveer éénderde van de jongeren die wegens alcoholvergiftiging op
de SEH-afdeling komen, moet in het
ziekenhuis blijven. Dat zijn vooral de
gevallen die in coma verkeren. Zoals
wij in het vorige nummer van dit blad
berichtten, waren dat er 762  in 2011
(een toename van 12  procent tegenover 2010). De overigen, ongeveer
1540 in 2011, konden na behandeling
meteen naar huis.
Eén op de tien gevallen betreft jongeren beneden de 15 jaar. Hun aandeel

neemt de laatste jaren iets af. De overgrote meerderheid (57 procent) betreft
jongeren van 15 tot en met 19 jaar.
Ruim 30 procent betreft jongeren van
20 tot en met 24 jaar. Ook jongeren
boven de leeftijd van 18 jaar gaan zich
blijkbaar vaak te buiten aan excessief
alcoholgebruik. Ons inziens een argument om de wettelijke leeftijdsgrens
voor alcoholgebruik op 21 of 22  jaar
te stellen. Een leeftijdsgrens die door
sommige kinderartsen en hersenspecialisten ook al eens genoemd is.

De sterkste toename van het aantal
gevallen van alcoholvergiftiging heeft
zich voorgedaan in de jaren 2004 tot
en met 2008. Sindsdien lijkt het aantal
gevallen van vergiftiging zich te stabiliseren. Daar moeten wij echter wel bij
bedenken dat het aantal jongeren dat
zich met alcoholvergiftiging tot de huisarts wendde ontbreekt in de genoemde
aantallen. Het aantal ziekenhuisopnamen is wèl sterk blijven toenemen,
in 2009 met 48 procent, in 2010 met
37 procent en in 2011 zoals hierboven
al gemeld met 12 procent.
De SEH-afdelingen melden verder
dat ongeveer 10 procent van alle letselongevallen in de leeftijdsgroep beneden de 25 jaar te maken heeft met
alcoholgebruik. Dat betreft ongevallen
(in verkeer, thuis en op school/werk)
en geweldletsel. Dat overkomt jaarlijks
ongeveer 24.000 jongeren. Daarvan
hebben er 16.000 zelf tenminste drie
glazen drank gedronken in de 6 uur
vóór het incident.

Naleving leeftijdsgrens voor aankoop van alcohol
VERHEUGENDE
zwaar onvoldoende
UITSPRAAK SCHOLENGEMEENSCHAP BEMMEL JEUGD KOMT NOG STEEDS GEMAKKELIJK
Het Over Betuwe College (OBC)
in Bemmel, controleert al geruime
tijd op alcohol bij leerlingen die naar
een schoolfeest komen. Onlangs
ontstond ophef over het weigeren
van leerlingen bij het eindexamenfeest. De reactie van de school was :
”Wij komen liever in de publiciteit
door een paar boze leerlingen dan
door dronken leerlingen die na een
feest overlast veroorzaken”.



Bij het jaarlijkse galafeest voor de
jongeren die eindexamen hadden
gedaan, werd dit jaar een zestal jongeren de toegang geweigerd. Zij kwamen
niet door de blaastest die zij bij de
ingang moesten afleggen. Een aantal
leerlingen werd (achteraf) zo boos dat
zij publiciteit in de krant zochten.
Die leerlingen zijn van mening dat
de avond voor een groep medescholieren is uitgelopen op een domper.
Die medescholieren hadden volgens
hen niet meer gedronken dan een
biertje bij het verkleden en een glaasje
champagne in de auto onderweg naar
het feest. Zij hadden geld gestoken in
kleding en in een auto met chauffeur,
en vervolgens mochten zij niet naar
binnen.
De directie van het OBC stelt dat de
school al langer alcoholcontroles houdt
bij de toegang tot schoolfeesten. De
leerlingen hadden dat kunnen weten,
ja moeten het wel geweten hebben.
Zij hebben echter het risico genomen.
Dat is voor hen verkeerd uitgepakt. Zij
hebben hun uitsluiting dus aan zichzelf
te wijten.
Met de uitspraak dat de school liever
boze leerlingen heeft dan dronken leerlingen, geeft het OBC de ouders een
steun in de rug om alcohol bij hun kinderen vandaan te houden gedurende
hun middelbare schooltijd.

AAN DRANK

In 2010 werd in Noord-Holland Noord de leeftijdsgrens voor de aankoop
van alcohol nageleefd door 28 procent van de verkopers. In 2011 was dat
gestegen tot 36 procent naleving. Een kleine verbetering, maar nog steeds
volstrekt onvoldoende.
Vorige maand publiceerde Universiteit Twente de resultaten van een
onderzoek in Noord-Holland Noord
naar de naleving van de leeftijdsgrenzen voor alcohol. Daarbij werd
onderscheid gemaakt tussen vijf
verschillende categorieën verkooppunten. Dat waren respectievelijk :
slijterijen, supermarkten, café’s en
disco’s, cafetaria’s en sportkantines.
Die verkooppunten werden bezocht
door 15–jarige ”mystery shoppers” die
drank probeerden te kopen.
De beste handhaving vond plaats bij
de slijterijen : 64 procent handhaving.
De supermarkten kwamen niet verder
dan iets meer dan de helft daarvan : 36
procent handhaving. De supermarkten
moeten dus maar eens in de leer gaan
bij de slijters. De handhaving kan bij
hen echt veel beter. Eigenlijk is het te
gek om los te lopen dat bijna twee van
de drie supermarkten zich niet aan de
wet houden !
Overigens liggen de cijfers in lijn met
die van een landelijk onderzoek van
vorig jaar. Daarbij was correcte naleving
van de leeftijdsgrenzen geconstateerd
bij 40 procent van de slijters en 30
procent van de supermarkten. Ook
bij een onderzoek met twee 14-jarige
proefkopers in een aantal Gelderse
gemeenten afgelopen herfst, bleken
de supermarkten en sportkantines de
grote boosdoeners.
De slechte handhaving door de supermarkten is maatschappelijk volstrekt
onaanvaardbaar. Bij de supermarkten
is drank goedkoper dan bij de slijters,
en bovendien stunten de supermarkten

regelmatig met extra verlaagde prijzen.
Jongeren beschikken in de regel over
betrekkelijk weinig geld. Daarom kopen
zij hun drank bij voorkeur bij de supermarkt. De supermarkten zijn zodoende
veruit de grootste leveranciers van
alcohol voor jongeren.
Bij het recente onderzoek in NoordHolland bleken de sportkantines hun
leven enigszins gebeterd te hebben.
Correcte naleving werd geconstateerd
bij 28 procent van de bezochte kantines. Duidelijk beter dan bij het landelijke
onderzoek van vorig jaar, toen slechts
4 procent van de bezochte kantines de
leeftijdsgrenzen in acht nam. Maar ook
het nieuwe percentage naleving is nog
steeds slechter dan het percentage
van de supermarkten.
De cafetaria’s deden het nog wat
slechter dan de sportkantines, met 26
procent naleving. Helemaal onderaan
de lijst bungelden de café’s en discotheken, de horeca dus, met 25 procent
naleving. Vorig jaar stonden zij nog ver
boven de sportkantines. De vraag rijst
dan of de sportkantines hun gedrag
verbeterd hebben naar aanleiding van
de voorlichting, of uit angst voor controle.
Al met al hebben kinderen beneden
de leeftijdsgrens, nog ruimschoots de
gelegenheid om aan drank te komen.
Heel veel verkopers hebben lak aan de
leeftijdsgrens voor alcohol, en geven
minderjarigen daarmee de gelegenheid om zich lam te zuipen. Zo beroven
zij die jongeren van een deel van hun
kansen in het leven.
Dingeman Korf

