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‘Picnic-reclame met Max-lookalike was uitgekiende guerrillamarketing’
Henk Snyders
Amsterdam

Het filmpje met een lookalike van 
Max Verstappen dat onlinesuper-
markt Picnic september vorig jaar 
op zijn Facebook-pagina plaats-
te, was bedoeld om een rel te ver-
oorzaken met als enig doel zoveel 
mogelijk media-aandacht krijgen. 
Dat betoogde advocaat Lex de Jager 
gisteren bij de rechtbank Amster-
dam namens Formule 1-coureur 
Max Verstappen en diens manage-
ment Mavic SÀRL.

Picnic maakte met zijn filmpje 
een knipoog naar de reclames van 
supermarkt Jumbo, de sponsor van 
Max Verstappen. In de reclame van 
Jumbo bezorgt Verstappen bood-
schappen in zijn Formule 1, look-
alikeTom doet dat in een ‘koddig, 
elektrisch karretje’.

Advocaat De Jager vond dat Pic-

nic ook in de rechtszaal zijn ‘uitge-
kiende guerrillamarketing’ voort-
zette, nadat de raadsman van Picnic 
de 20-jarige lookalike had gevraagd 
een Max Verstappen-cap op te zet-
ten. Een brede grijns deed hem on-
miskenbaar op de coureur lijken. 

Raadsman De Jager vond die ac-
tie met in de rechtszaal draaiende 
camera’s een nieuw voorbeeld van 
‘slimme acties die publiciteit gene-
reren’. ‘Die jongen meenemen en 
hem dat petje laten opzetten, levert 
weer mediawaarde’, betoogde De 
Jager, die en passant de tv-zenders 

waarschuwde dat ze zich bij uitzen-
ding van de beelden ‘zorgen moe-
ten maken’. Volgens hem is dat ‘een 
nieuwe inbreuk op de persoonlijke 
levenssfeer van Verstappen’. 

De kwestie tussen Picnic en Ver-
stappen kwam in oktober vorig jaar 
bij de rechtbank Amsterdam en in 
mei dit jaar in hoger beroep bij het 
Gerechtshof aan de orde. Het ging 
toen — vooruitlopend op een scha-
declaim in de bodemprocedure 
gisteren — om een ‘beslagverlof’ 
op de tegoeden van Picnic. 

De rechtbank vond echter dat de 
reclame-uiting van Picnic een ‘zoda-
nig contrast vormt’ met de campag-
ne van Jumbo dat ‘het duidelijk is dat 
het een parodie is’. Zoals het verschil 
tussen de Formule-1-auto van de 
echte Verstappen en de elektrische 
boodschappenauto van de lookalike.  
In mei kwam ook het Gerechtshof tot 
een soortgelijke afweging.

Tijdens de zitting gisteren ging 
veel aandacht naar de vraag of de 
Picnic-reclame een parodie was, 
of dat het bedrijf opzettelijk wilde 
meeliften op het sterke merk Ver-
stappen door de suggestie te wek-
ken dat de echte Max zich aan de 
onlinesupermarkt had verbonden. 

De Jager zou zelf door het film-
pje op het verkeerde been zijn ge-
zet. Na het zien zou hij zich samen 
met een kantoorgenoot hebben af-
gevraagd: ‘Wat heeft Max nu weer 
gedaan?’ Die opmerking bracht 
Picnic-topman Michiel Muller 
tot de uitspraak dat hij eindelijk 
‘twee mensen had gevonden die 
echt dachten dat het Verstappen 
was’: ‘En dat is op zichzelf ook wel 
weer geestig.’

Advocaat Matthijs Kaaks deed 
er alles aan om de Picnic-produc-
tie af te doen als een ‘plaagstoot-
je gericht op Jumbo’. Een grappig 

filmpje, gemaakt voor de eigen Fa-
cebook-pagina’ van Picnic, toen 
de onlinesupermarkt in septem-
ber 2016 in Amersfoort startte. 
Dat het hier om guerrillamarke-
ting van een pr-bureau gaat, wees 
hij  resoluut van de hand. 

De dochter van Muller had haar 
vader er tijdens haar eindexamen-
feestje op gewezen dat Tom zo op 
Max leek. Zo is het balletje gaan rol-
len. Een zzp’er draaide het filmpje 
voor € 282, waarbij hij ‘bij toeval’ op 
een Jumbo-auto stuitte. 

De rechter wilde weten waarom 
Verstappen c.s. de kwestie zo hoog 
opnamen, terwijl Jumbo geen par-
tij in de rechtszaak is. De Jager ant-
woordde dat Verstappen als bekende 
sporter vergelijkbaar met de tennis-
sers Rafael Nadal en Roger Federer 
opkomt voor de belangen van ‘alle at-
leten en sporters’. De uitspraak volgt 
uiterlijk vrijdag 6 september.

€ 2,3 mln

Verstappens 
advocaat De 
Jager begroot 
de brutomedia-

waarde voor Picnic op 
€ 2,3 mln. Het filmpje, 
dat slechts 1 dag op 
Picnics Facebook-pagi-
na stond, is groot uit-
gemeten in onder meer 
De Telegraaf, evenals 
de schadeclaim. De 
eerdere schade-eis van 
€ 350.000 is daarom 
van tafel. Verstappen 
voert later een aparte 
procedure tot schade-
loosstelling.

Raadsman van Picnic 
liet lookalike Tom in  
de rechtszaal weer een 
Max Verstappen-cap 
opzetten

pagina 11, 07-07-2017 © Het Financieele Dagblad


