Redactioneel
Nu de zon weer achter de wolken is
verdwenen, komt het SUNnetje weer de SK
binnen. Na een paar dagen feesten vanwege ons
koningshuis kan iedereen weer wat tijd
besteden aan de dingen die hij/zij zelf leuk
vindt, danwel nodig acht. Als tip wil ik u dan
wel meegeven niet te gaan parasailen in NieuwZeeland of een grot te bezoeken in Frankrijk.
Wat wel leuk had kunnen zijn, is abseilen van
het EL/tn-gebouw, maar daar bent u dan wel
weer te laat voor. Gelukkig is dat wel allemaal
goed afgelopen. Ook de komende tijd staat er
weer het één en ander te gebeuren (lees: er
wordt weer geborreld) bij Scintilla; raadpleeg
daarvoor de agenda verderop in deze SUN.
Mocht U tot slot geen zin hebben om de lente
op één van deze borrels te komen vieren, dan
kunt u hier in de omgeving i.i.g weer MKZ-vrij
van de natuur genieten.

Ingezonden naar 3VO
Geachte dame/heer,
Afgelopen week zag ik voor het eerst het
spotje op televisie waarin vader Abraham
voorrang verleent aan smurfen op blauwe
fietsjes, die van rechts komen. Wie schetste
echter mijn verbazing: Grote Smurf , die in
beeld verscheen. Op een brommer, zonder
helm. Hij had gewoon zijn rode muts op. Onze
zoon Diederik (hij is nu acht) spaart alles wat
met smurfen te maken heeft. Mijn vrouw en ik
vonden dat prima, zoals we het ook prima
vonden dat de Grote Smurf langzaam maar
zeker een duidelijke voorbeeldfunctie kreeg
voor onze zoon. De Grote Smurf staat immers
symbool voor wijsheid en heeft meermalen
jonge smurfen gered uit zeer gevaarlijke
situaties. Als ouders trachten wij ons kind
zoveel mogelijk liefde, veiligheid en
geborgenheid te geven. Binnen dit pedagogisch
klimaat, waar onze opvoeding zich
voornamelijk richt op Diederiks sociaalemotionele, cognitieve, lichamelijke en creatieve
ontwikkeling, is door uw spotje geen plaats
meer voor Smurfen. Zolang de Grote Smurf

zonder helm op een brommer rondrijdt, hebben
mijn vrouw en ik onze zoon verboden nog
langer nieuwe smurfenalbums en -popjes te
kopen. Hij is er kapot van. En wij ook. U stelt
te werken aan veilig gedrag in het verkeer. In
uw reclamespotje zien mijn vrouw en ik daar
bitter weinig van terug. Voor ons waren
smurfen altijd blauw en schattig, maar dit gaat
ons echt te ver. Zonder een adequaat antwoord
uwerzijds overwegen wij dan ook een klacht in
te dienen bij de Reclame Code Commissie.
Het antwoord
Ik heb het spotje net nog gezien en inderdaad
de Grote Smurf heeft geen helm op. Het is een
spotje van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat en we zullen contact opnemen
opnemen met de Hoofdsmurf van die
Ministerie, om daar nog even goed naar te
kijken. De Grote Smurf zelf kan hier weinig aan
doen en volgens zijn zeggen zal hij er in de
toekomst alles aandoen een voorbeeldfunctie te
blijven vervullen.
Hetzelfde mailtje verstuurd naar het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat
Het antwoord
De grote smurf zit niet op een bromfiets maar
een snorscooter (de scooter is voorzien van een
oranje plaatje). Op snorscooter en snorfietsen
is het dragen van een helm niet verplicht. De
tekst is wel fietser en bromfietser omdat dat de
verzamelnaam is voor snor- en bromfietsers.
De e-mail terug
Ik heb het oranje plaatje niet kunnen
ontdekken. Daarnaast: ik ben niet gek. Wanneer
u het filmpje goed bestudeert, kan het u niet
ontgaan zijn dat de Grote Smurf een dermate
hoge kruissnelheid genereert, dat hier hoe dan
ook sprake is van een brommer, dan wel een
opgevoerde snorfiets. Ik verzoek u derhalve het
filmpje per direct van de buis te verwijderen.
Ander zie ik mij genoodzaakt de kwestie
aanhangig te maken bij de Reclame Code
Commissie.

Het antwoord
Wij kunnen u geruststellen. Wij hebben samen
met de collega's van 3VO, ANWB en CBR
(toch niet de meest onzorgvuldige organisaties
als het om verkeersveiligheid gaat) vooraf
uitgebreid naar de uitwerking van de tv-spot
gekeken en wij kunnen u verzekeren dat het
hier gaat om een snorfiets met aan de voorzijde
een duidelijk oranje plaatje zoals dat wettelijk
verplicht is. De kruissnelheid zoals u dat kunt
vaststellen op de tv, is beslist niet hoger dan 15
km per uur, aangezien dit fragment is
opgenomen in een studio. De acteur die de
snorfiets bestuurt kan u desgewenst aangeven
hoe moeilijk het is om als Grote Smurf een
snorfiets te besturen, laat staan met een grotere
snelheid dan 15 km/uur. Bovendien was de set
ook veel te klein (ongeveer 25 meter lang) om
een hoge snelheid te halen. U zult ook hebben
begrepen dat deze spot in samenwerking met
tal van organisaties tot stand is gekomen en zij
de snorfietsende Grote Smurf niet als een
probleem ervaren. U kunt er vanuit gaan dat de
gezamenlijke organisaties, waaronder ook
Verkeer en Waterstaat er alles aan doen om zo
zorgvuldig mogelijk te werk te gaan. De spot is
daarnaast ook getest in verschillende vormen
onder alle leeftijdsgroepen. De Grote Smurf op
zijn snorfiets brengt bij velen een glimlach op
het gezicht. Verder spreken wij van
bromfietsen in het algemeen, omdat de
snorfiets, snorscooter, bromfiets en
bromscooter in de volksmond onder 1 categorie
worden geplaatst, namelijk de bromfiets. Met
name de ANWB heeft er op gewezen dat de
Grote Smurf dan wel op een snorscooter moet
rijden. Immers, er geldt geen helmplicht voor de
snorfiets- en scooter. De snorfiets- en scooter
zijn herkenbaar aan het oranje plaatje op het
spatbord voor. De bromfiets en bromscooter
hebben een geel plaatje. Ik betreur het dat u de
spot en de rol van Grote Smurf zo hebt
opgevat. Ik hoop dat u uw zoon kunt uitleggen
dat er binnen de Nederlandse wetgeving
verschil bestaat tussen brom- en snorfietsen en
dat in dit geval de Grote Smurf zich keurig aan
de wet houdt. Hij rijdt ook beslist niet harder
dan de toegestane snelheid. Er treden natuurlijk
wel effecten op van optische snelheid
aangezien de kleine smurf wordt geprojecteerd
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in een mensenomgeving met een groot hek, een
grote stoeprand en een grote boom. Vergelijk
dit effect met het rijden in een auto op een weg
zonder bomen (lijkt een lagere snelheid) met
het rijden op een weg met veel bomen (lijkt een
hogere snelheid). Ik hoop op een eerherstel van
de Grote Smurf. Met de juiste toelichting, blijft
hij het goede voorbeeld geven.
De e-mail terug
Dank voor uw uitleg. Veel is mij duidelijk.
Waar u echter aan voorbij gaat, is het feit dat
veel jongeren op hun kamertje de oude tv van
pa en ma hebben staan. Een televisie met
doorgaans een matig tot slechte kleurweergave.
Een televisie die de kleur oranje maar wat vaak
'verbastert' tot de kleur geel. De negatieve
gevolgen hiervan voor de verkeersbeleving van
jongeren hoef ik u niet uit te leggen! Ook hierin
dient u mijns inziens uw verantwoordelijkheid
te nemen. Daarom stel ik voor dat u bij het tvspotje een waarschuwingstekst plaatst.
Bijvoorbeeld: 'De Grote Smurf is een
verstandige smurf. Hij rijdt heel happy op een
niet-opgevoerde snorfiets.' U zou er onze zoon
- en met hem vele andere kinderen die nu
abusievelijk denken zonder helm op een
brommer te mogen rijden - een groot plezier
mee doen.

levensgevaarlijke situaties in de toekomst voor
te blijven, lijkt het me verstandig dat u bij een
eventueel volgend project aangaande 'jongeren
en verkeer' eerst even contact opneemt met mij
en mijn vrouw.

Puzzel
In

een steeg zijn twee ladders gekruisd
geplaatst. De lengte van deze ladders is resp. 2
en 3 meter. Ze kruisen elkaar op een meter
boven de grond.
Vraag: Wat is de breedte van de steeg?

Sunny’s agenda
18 mei
25 mei
25-27 mei
1 juni
5 juni
13 juni
26 juni

VriMiBo + VIRIBo
VriMiBo
Bestuitje
VriMiBo
ThemaBorrel
Cantus
OPEL-uitreiking

Kok en tevens vader van prinses Laurentien, en
het standpunt van de PvdA om het aantal
mensen in het koninklijk huis in te dammen. De
bezuinigingsdrift van deze partij om meer geld
uit te kunnen geven aan onderwijs en zorg leidt
er toe dat zij het onderhoud van enkele prinsen
en prinsessen te duur vinden worden. Wat voor
opzet zien zij hier? Willen zij Laurentien, nu
net toegelaten tot het koningshuis, direct
verbannen naar Engeland en haar uit het
koningshuis zetten? De eerste stap is reeds
gezet. Wij zijn benieuwd naar de vorderingen
van deze discussie, want onze koningsgezinde
vereniging kan natuurlijk niet toestaan dat
Juliana ook binnenkort wordt gevraagd te
verdwijnen.
Deze SUN werd mede mogelijk gemaakt door
Frank Jacobs.

Het antwoord
U heeft gelijk, met een slechte tv, of zwart-tv
kun je het onderscheid tussen oranje en geel
nauwelijks of niet waarnemen. Dit neemt niet
weg dat de oorspronkelijke spot en productie
uitgaat van de juiste situatie. Helaas worden bij
dit soort trajecten de producties ruim van te
voren ingepland en geproduceerd. Wij kunnen
als opdrachtgever niets meer wijzigen aan de
huidige productie zoals die tot 30 mei op tv
verschijnt. Daarna is het afgelopen met deze
campagne. Bovendien hebben wij te maken met
de familie in Brussel (IMPS) die de rechten
heeft op de smurfen en talloze eisen stelt aan
de tv-spot, teksten en dergelijke. Alleen dit
traject zou al meer tijd vergen dan de resterende
periode dat de spot op tv verschijnt. Wij
vragen uw begrip voor deze gecompliceerde
situatie waarin wij werken met IMPS, 10 tvzenders en hun reclamebureaus en ons eigen
reclamebureau. Ik kan daar helaas niets aan
veranderen. Ik wil u, maar met name uw zoon
tegemoet komen met een leuke verrassing. Ik
heb daar uw postadres voor nodig. Zou u
bereid zijn dat aan mij te mailen, dan kan ik
zorg dragen voor een spoedige toezending.

Waar was Juliana?
Gistermiddag heeft het koninklijk huis haar 16e
lid in haar midden mogen verwelkomen. Prinses
Laurentien Brinkhorst heeft haar ja-woord
gegeven aan prins Constantijn. Een enigszins
preutse zoen in de raadszaal van het
voormalige stadhuis in Den Haag stelde de pers
in hun altijd grote sensatiezucht wel wat teleur.
Het koninklijk huis houdt zich niet graag bezig
met een innige zoen in het openbaar.
Vrijwel alle leden van het koninklijk huis waren
present bij het burgerlijk huwelijk. Als speciale
gast werd Prins Bernard zelfs verwelkomd. Nu
rees echter de vraag: “Waar was Juliana?” Deze
door Scintilla nog veelal geroemde koningin
heeft zich weliswaar teruggetrokken uit het
openbare leven, maar kon helaas niet aanwezig
zijn in het stadshuis. Nu zullen we haar tot in
lengte van dagen blijven eren met “Op de
koningin, op Scintilla!!”, echter dit blijft bij een
gedachte.

De e-mail terug
Dank voor uw antwoord. Ik begrijp uw
praktische bezwaren en neem dan ook
genoegen met uw uitleg. Echter, om dit soort

Nu speelt er nog een ander issue. Bestaat er een
verband tussen het ruimende gedrag van dhr.
Brinkhorst, ook wel bekend uit het kabinet
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