Alcohol
1. Drinkt u alcohol?
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Allen bij belegenheden
Met mate
2 a 3 keer per jaar
Alleen bij gelegenheden, zoals bv. een verjaardag, een receptie enz.
Bij verjaardagen en diners
In het weekend of op een feestje
Momenteel al lange tijd niet ivm zwangerschap en ook n borstvoedingsperiode drink ik
niet.
Vanwege medicijnen maar één flesje bier.
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1.1 Waarom drinkt u alcohol?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:





Cardioloog adviseerde rood wijntje af en toe
De smaak van de drank is lekker, het effect van alcohol niet.
Gezien water ook maar water is
Ik drink alleen een klein beetje als ik op vakantie ben, thuis bijna nooit.
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1.2 Waar drinkt u voornamelijk alcohol?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Als we eten met vrienden of bij het eten in een restaurant
Bij een feestje
Bij feestelijkheden
Camping
Dorpshuis
Een feestje
Etentje
Feest (2x)
Feestje (2x)
Feestjes (2x)
Feestjes/Carnaval
Festvals
Met een feestje
Op een feestje
Op vakanties
Repetitieavond koor
Restaurant (3x)
Restuarant
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Vanaf 1 januari 2014 geldt een nieuwe wet en mag alleen alcohol worden verkocht aan
mensen vanaf 18 jaar en ouder.

2. Bent u het eens met deze nieuwe wet?
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Echter er had wel een overgangsregeling ingebouwd moeten worden voor de
16/17 jarige.
Er mag wel een beetje controle opzitten
Maar dan moet er ook gehandhaafd worden; anders heeft het geen zin.
Op die leeftijd bestaat er meestal nauwelijks een rem. Wel het niet voor elkaar
onder doen, en dan kunnen er vreselijke dingen gebeuren.
Op zich een goede regel, alleen verdient de manier van invoeren geen
schoonheidsprijs.
Die graag drinkt, doet het thuis of met vrienden, al ben ik wel van mening, dat
ouders wel kunnen weten, of er nog meer gedronken wordt dan een pilsje.
Omdat ze dan met de 18 misschien wel helemaal los gaan omdat ze het dan
mogen. Als ze thuis al een wat geprobeerd hebben dan zal het wel minder zijn denk
ik.
Sta er dubbel in.kinderen moeten zeker niet te vroeg aan de alcohol.Maar nu zie je
vaak het zgn indrinken wat niet de bedoeing kan zijn.
Ik vind het beter om de jeugd goed voor te lichten over de gevolgen/gevaren van
alcohol dan om het te verbieden.
Nee het stimuleert de jongeren om op straat of thuis te gaan drinken en daar is het
En goedkoper En er is minder toezicht over het algemeen
Niet kunnen kopen zegt niets over het niet drinken. Dit ziet men ook bij het roken
waar nog steeds veel jongeren beginnen.
Werkt averechts. Oude regel 16+ laag %, 18+ hoog % alcohol werkte prima.
Langzaam wennen aan alcohol. Ze doen het toch. Dan beter openbaar onder
controle. Nu op 18 helemaal los met ALLE alcohol.
Zou het oké vinden met sterkte drank maar vind 16 jaar prima voor zwak
alcoholisch zoals bier en wijn.
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Jongeren kunnen nog steeds makkelijk aan alcohol komen. Het probleem is nu dat
het stiekem gebeurt, en er grotere hoeveelheden in korte tijd genuttigd wordt, het
zogenaamde indrinken, voordat de jongeren naar uitgaansgelegenheden gaan.

Stel: U werkt in het lokale café. Een bekende (17 jaar vriend/kennis) bestelt bij u een biertje.
Er staan diverse mensen bij de bar. Wat doet u?

3. Geeft u hem / haar een biertje?
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Heb zoon van 17 en die krijgt in de horeca overal een biertje als hij dat besteld
Met aandacht voor de hoeveelheid die die persoon al genuttigd heeft
De straffen zijn niet mis als je gesnapt wordt bij een controle
Je weet dat het gewoon niet mag !!
Niet in een café wanneer ik daar zou werken.Thuis zou ik dat wellicht wel doen.
Niet tijdens werk in een café, maar wel thuis of elders.
Ook sterk afhankelijk of je weet of hij/zij anders ook drinkt en dat van de ouders mag.
Regels zijn regels
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4. Wat zou u doen als u nu 17 was?
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Afspraken met ouders over koers
Ander laten bestellen
Drink iets anders
Drink onder toezicht van de ouders
Drink thuis een pilsje
Drinkgelegenheid bier, soms Å„ wijntje.
Een ander zoet drankje kiezen.
Een andere leuke activiteit zonder drank. Bioscoop, poolen, bowlen etc
Huiselijke kring
Ik drink geen alcohol
Indrinken
Malt bier drinken.
Misschien een uitzondering
Thuis drinken
Thuis een feest er van maken
Thuis nuttigen
Thuis onder toezicht
Thuis vragen of het mag alleen thuis
Toen ik 17 was dronk ik geen alcohol, dus waarom zou ik dat nu wel doen.
Van te voren indrinken, of bij iemand thuis drinken.
Vroeger kon men ook op 16 jarige leeftijd een pilsje pakken.je maakt het zo
steeds erger.nu doen ze het stiekum.
Water/spa
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De combinatie jongeren & alcohol gaat niet altijd samen.

5. Hoe kan volgens u het overmatig alcoholgebruik onder
jongeren worden tegengegaan?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Alcohol gebruik wordt als normaal beschouwd net als het roken vroeger, dus zal nog wel even
duren voordat de instelling verandert van de ouders, dus nog meervoorlichting geven ook aan
ouders
Alcohol wordt veel te veel verheerlijkt. en iets wat verboden is, is juist heel aantrekkelijk.
Alleen bier en wijn geen sterke drank
Allereerst moeten de ouders accepteren dat de leeftijd niet meer is als vroeger!!!
Als ouder kun je het bespreekbaar maken en houden. samen met je kind.
Andere opvoedcultuur bij ouders stimuleren door voorlichting ouders
Belonen goed gedrag, vaker voorlichting geven.campagne's. streng optreden bij overmatig
gebruik.boettes
Bier is geen probleem, alleen sterke drank en die andere rommel moeten ze verbieden
Bij de ouders mogen ze drinken
Bij opname ziekenhuis onkosten zelf betalen.
De kinderen zijn al dronken door het zogenaamde indrinken. Dus ouders let op uw kinderen!
De meesten drinken thuis al in. Dat is funest. Ze drinken dat veel te veel.
De norm van volwassenen over wat wel en niet kan bij onze jongeren dient aangescherpt te
worden richting NIX18
De ouders dienen met elkaars vrienden van de kinderen te overleggen niet geven en in het oog
van hen zelf houden.
De ouders moeten hier een sturende rol in spelen.
Eerder open gaan en eerder sluiten van de accommodatie
Er is een belangrijke rol weggelegd voor ouders. Zij zijn de basis voor de opvoeding. Verder
kunnen school en overheid meer voorlichting geven.
Er niet zoveel over bezich blijven afraden is aanraden een oud gezegde maar klopt wel.
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Er over praten wat goed en slecht is
Geef aan waarom het schadelijk is. Dus echte gevolgen op scholen laten zien bij bijv biologie. Wat
doet het met je lichaam!
Geen alcohol meer op sportclubs = nl. ongezond
Geen sterke drank onder de 18
Geen verbod boven de 16. Ouders moeten betere voorlichting geven. Praten met je kind
voorkomt veel.
Goede voorlichting van huis uit
Handhaving vereist.
Het behind met de opvoeding
Horecagelegenheden eerder open, zodat er minder tijd is om in te drinken.En sluitingstijd
aanpassen.
Jong beginnen onder toezicht ouder.
Jongeren er op een open manier er kennis mee laten maken, regelgeving drijft gebruik buiten
beeld van volwassenen
Jongeren moeten de kans krijgen om te experimenteren, net als dat wij vroeger deden. Dat hoort
bij het opgroeien.
Laat de horeca weer schenken daardoor meer controle en minder overlast op straat.
Leeftijd loslaten, prijs naar beneden, zodat het niet meer nodig is om ergens in te drinken en als
het vrijgegeven is, wordt het ook minder spannend en interessant.
Leeftijd omlaag. Wat niet mag is spannender
Leeftijd verlagen,
Leer de jongeren er goed mee omgaan. Afraden is aanraden en als er zo met klem nee-gezegd
wordt dan moet het wel iets heel bijzonders zijn.
Leren ermee om te gaan
Meer controle ouders
Meer en duidelijkere voorlichting. Niet (alleen) op scholen, maar ook voor de ouder(s).
Meer voorlichting aan ouders
Meer voorlichting aan ouders en boetes als toch alcohol geschonken wordt aan minderjarigen.
Geen alcohol meer schenken aan mensen die dronken zijn geldt wat mij betreft altijd! dat is
ongeacht de leeftijd.
Meer voorlichting voor ouders en meer verantwoordelijkheid van de ouders
Moeilijk
Niet verbieden, dan wordt het alleen maar interessanter
Onder 18 alleen bier verstrekken , daar kan je geen coma mee drinken
Opvoeders moerten kinderen gevaren van alcohl aangeven
Ouders . Zij moeten ook de regel op volgen die voor iedereen geld .geen discussie mogelijk.
Ouders betere voorlichting laten geven aan hun kinderen.
Ouders de verantwoordelijkheid geven
Ouders en opvoeding
Ouders hebben hierbij een cruciale rol. Geef het goede voorbeeld en bespreek wat de nadelen
en gevaren zijn van alcoholgebruik.
Ouders in gesprek met kinderen
Ouders meer aanspakelijkheid geven en opdraaien voor de kosten
Ouders meer voorlichting geven zodat zij met hun kind gaan/kunnen praten.
Ouders met kinderen praten.
Ouders moeten een goed voorbeeld geven en duidelijke afspraken maken: GEWOON NIETS
ONDER DE 18! OOK NIET EEN KLEIN BEETJE: DUIDELIJKHEID!!!!
Ouders moeten het indrinken thuis verbieden
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Ouders moeten het meenemen in de opvoeding
Ouders moeten het niet dulden. Ze mogen ook niet autorijden zonder rijbewijs je weet drank is
een genotmiddel waar je mee om moet leren gaan.
Ouders moeten hun verantwoording nemen
Ouders moeten kinderen goed voorlichten en niet te krampachtig doen
Ouders moeten niet te steng zijn. Dan gaan ze het stiekem doen. Daar gaat het mis!
Ouders moeten voorbeeld geven
Ouders wijzen op hun aandeel
Ouders wijzen op verantwoordelijkheid
Ouders zelf de verantwoordelijkheid geven voor hun kinderen
Prijzen in uitgaansgelegenheden zijn te hoog waardoor jongeren ongecontroleerd ergens anders
gaan drinken
Samen de jeugd aanspreken die geen grenzen kent
Stoppen met sterke drank en shotjes dit veroorzaakt de meeste problemen.Jongere kennen
hierin hun grens niet,van gewoon bier of wijn drink je jezelf echt niet zo snel in coma.
Terug jaren 70
Terug naar 16 jaar
Thuis meer voorlichten en praten.
Tot 18 jaar alleen bier of andere zwak alcoholische dranken
Verantwoordelijkheid begint bij ouders, minder alcohol bij sportclubs, maximaal met mate
Verantwoordelijkheid ouders
Verstandige ouders
Volwassenen een beter voorbeeld geven.
Voorlichting aan ouders en jongeren (maar niet noodzakelijk via school) campagnes die beter
aansluiten bij jongeren
Voorlichting thuis door ouders
Voorlichting van thuis uit. Tevens de regeling afschaffen.
Ze hadden de leeftijd op 16 moeten houden
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Bij de sportclub kan tegenwoordig minder lang alcohol worden geschonken. Ook voor
evenementen is dit door de gemeente ingesteld.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stellingen?

6. “Het verkorten van de schenktijd is de oplossing voor de
alcohol overlast”
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Het indrinken kan dan meer worden. Thuis of bij vrienden.
Op alle plekken en elke gelegenheid is er alcohol. Moet niet.
Is een onderdeel van de oplossing, kennis van alcohol en met name daar de
gevolgen van aan jongeren mee geven zeker ook.
Tot diep in de nacht de kroegen open is nergens goed voor. Eerder sluiten dus.
Zeker niet `de` oplossing, maar kan bijdragen tot
Het indrinken, onervarenheid met alcohol voorkom je er niet mee
Ze drinken thuis toch in, en als daar niet wordt opgelet, HElpt er niet veel aan,wat
je.ook doet.
Bij de sportclub zal het minder effect hebben omdat ze toch elders daarna nog gaan
drinken. Voor grotere evenementen werkt het misschien wel.
Dan gaan ze in korte tijd juist meer drinken !!
De tijd is niet het probleem,men moet verstand gebruiken.
Gaan ze het gewoon onderling ergens doen
Het tempo van het nuttigen van alcohol wordt nu opgeschroefd in de kantines.
Zeker voor het sluiten van de bar gaan er nog extra rondjes door heen. De
vrijwilligers achter de bar kunnen dat amper weigeren ondanks cursus die gedaan is
Dan gaat men in een korte tijd veel nuttigen, je bereikt het omgekeerde. Als je ziet
dat iemand teveel heeft stoppen met schenken en ook vrienden (innen) kunnen
samen erop toezien dat teveel niet goed is. Elkaar erop aan spreken.
verantwoordelijk maken voor elkaar.
Focus goed klaarzetten niet afhouden
Jongeren drinken zich thuis in alvorens uit te gaan

10



Leidt tot 'nog even snel hijsen 5 minuten voor sluitingstijd', en dus meer accuut
zeer dronken mensen. Kijk naar Engeland om te zien hoe goed deze maatregel
werkt.
Wanneer men van thuis uit niet de 'boodschap' meekrijgt is er geen oplossing.



7. “Ik vind het niet verstandig dat sportclubs alcohol
schenken”
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Alcohol & sigaretten gaan niet/nooit samen met sport
Het past ook helemaal niet bij een sportieve gezonde levensstijl
Liever geen alcohol schenken of alleen schenken als er geen minderjarige binnen
zijn. En dat is bijna nooit.
Af en toe moet het zeker kunnen , ook daarin met overleg kan veel , anders word het
ergens anders gehaalt of op een andere manier .
De prijzen van alcohol binnen sportclubs kunnen ook omhoog, spotgoed om daar te
drinken. Als je ziet wat daar weg gedronken wordt nadat er een uurtje is getennist,
en zeker niet alleen door de jongeren maar ook door de ouderen. Een
alcoholcontrole zou best wel eens kunnen.
Mensen moeten zelf voor hun verantwoordelijkheden staan. Maar soms moeten ze
een handje geholpen worden. Elke gemotoriseerd voertuig (auto, scooter, etc.)
een alcoholslot zou standaard moeten worden!
De bindende factor van de sportverenigingen is het clubhuis. Ik denk dat een groot
deel van de vrijwilligers afhaken als de gezelligheidsfactor weer minder wordt door
het verbieden van het schenken van alcohol. Voor te veel van hen en van de overige
supporters is gezelligheid en alcohol een twee-eenheid.
Er mag soms zeker wel een overwinning gevierd worden echter de hele middag in de
kantine om te drinken is ook niet verstandig.Het blijft sport
Er mag wel alcohol geschonken worden, dat kan ervoor zorgen dat er meer
teamgebeuren ontstaat als mensen langer blijven hangen in de kantine. Wel mag
men elkaar aanspreken op overmatig alcohol gebruik en dat gebeurt niet. Het is nog
te stoer om (te) veel te drinken en daarover op te scheppen.
Zolang barpersoneel en volwassenen maar matig gebruik voorstaan
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Als de leeftijd er is dan mag je best een pilsje pakken maar je moet wel weten
wanneer je moet stoppen zo niet dan geen alcohol
Als ze zich maar aan de regels houden.
Ik denk dat op een sportclub best alcohol geschonken mag worden, als het maar
gebeurt door mensen die hebben leren herkennen wanneer iemand duidelijk genoeg
gehad heeft en de horecaregels worden gehanteerd. Dus training voor de
bardiensten, en zeker geen zestienjarigen bardiensten laten draaien. De huidige
alcoholregels blijken in de praktijk te werken, toch vind ik het lastig: `vroegah` dronk
ik ook graag een paar coctailtjes als ik als zestienjarige uit ging. In mijn studententijd
wist ik hem ook stevig te raken. Toch heb ik eerder last van te *veel* hersencellen
dan van te weinig.
Meer verboden leiden tot meer interesse. Het betreft hier het leren omgaan met
een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van jezelf en je omgeving. Deze les is
voor de jongere, maar ook voor zijn of haar ouders. De vraag is hoe deze les is te
leren.
Niet schenken onder 18: daar meer op inzetten: dat de norm van alle bezoekers en
werkers in de kantine wordt: NIX18. Het zou helpen als er geen alcohol geschonken
wordt als er vooral jongeren in de kantine zijn.
Ook zij weten als er naar een biertje wordt gevraagd hoe oud die persoon ongeveer
is.
Overlast of misbruik ontstaat niet door het schenken maar door het (overmatig)
gebruik. Meer toezicht bij de sportclub op de hoeveelheid drank die door bepaalde
personen wordt genuttigd zou kunnen helpen. (mensen er op aanspreken)
Sommige sportclubs kunnen draaien op de winst van drank. De gezelligheid neemt
toe en dat zorgt voor een betere sfeer bij de clubs. De zin om vrijwilliger te worden
(waar de meeste sportclubs op draaien) neemt toe. Er is leven in het dorp.
Voor de gezelligheid en de sportclub kas is het goed, er moet echter beter op
worden toegezien dat te jonge leden alcohol krijgen en ze moeten zich ook beter aan
de sluitingstijden houden!
Voorlichting is veel belangrijker.

12

