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door Helmut Boeijen 

Tijdens het WK voetbal in 2010  veroorzaakten 
de Bavaria-Babes met hun groepsstriptease 
een enorme rel. Documentairemaker  Helmut 
Boeijen zag wat er werkelijk gebeurde. Ten 
koste van alles moesten de marketingjongens 
van de  Brabantse brouwer publiciteit scoren. 
Een van de Nederlandse Bavaria-Babes: ‘Ze zijn 
echt te ver gegaan door deze Zuid-Afrikaanse 
meiden te laten liegen.’

de Bizarre 
Battle rond de 
Bavaria-BaBes

inside story: bierjongens op hol in zuid-afrika

V
ia een zijdeur vluchten we naar de binnenplaats van het hotel en 
proberen zo snel mogelijk weg te komen. Michiel verbergt buiten 
een doos met DutchDresses. Bewijsmateriaal, dat nu niet van pas 
komt. Tijdens het lopen begin ik met filmen. Mathieu neemt de 
leiding. Druk gebarend. En als een opgejaagd dier om zich heen 
kijkend. Michiel en ik volgen op enige afstand. Hij praat me bij: 
‘Verdachte lui in de lobby van het hotel.’
Nee, dit is geen scène uit een B-film. Dit is de werkelijkheid 

waarin ik, onafhankelijk medewerker van Omroep Brabant,  terechtkom  tijdens het 
maken van een documentaire over de DutchDress-campagne van Bavaria. De deal 
die mijn chef bij Omroep Brabant enkele maanden eerder heeft gesloten met Bavaria 
is helder: ik krijg met mijn camera toegang tot de guerrillamarketing campagne. In ruil 
daarvoor mag de bierbrouwer gebruikmaken van mijn  beeld materiaal. Mijn deel van 
de overeenkomst heeft Bavaria snel binnen. De beelden die ik in het  stadion van de 
strippende meisjes maak, zullen alle  internationale media halen. Met de  documentaire 
die ik voor Omroep Brabant zou maken, loopt het een stuk minder goed af…

sexy paard van troje
Maandag 14 juli 2010. De ambiance in het Soccer City-stadion in  Johannesburg 
is ideaal voor de openingswedstrijd van het Nederlands elftal. En voor het 
 wereldwijde debuut van de Bavaria-Babes: enkele Nederlandse en een dertigtal 
 ingehuurde  Zuid-Afrikaanse meisjes, die in Deense supportersoutfits het stadion 
zijn  binnen gesmokkeld, als een sexy paard van Troje.
Halverwege de eerste helft wordt het afgesproken teken gegeven. Voor het oog 
van mijn cameraatje trekken de meisjes hun Deense shirtjes uit en onthullen de 
 DutchDress, het flinterdunne reclamejurkje dat Bavaria speciaal voor de WK- 
campagne heeft laten maken.
Direct ontstaat er commotie. Rond de tribune verzamelen zich heftig gebarende 
medewerkers van de FIFA, die zijn officiële sponsors, waaronder het Amerikaanse 
biermerk Budweiser, koste wat kost wil beschermen tegen deze illegale reclame-
actie. In de rust slaan ze toe. Een van de Bavaria-Babes, Barbara,  werpt zich op 
als de woordvoerster van de dames. Ze wordt ondervraagd over de achtergrond en 
motieven van de groep. Barbara probeert zich van de domme te houden en komt 
daarmee weg. Voor even.
Na de voetbalwedstrijd worden de Babes alsnog het stadion uit geleid en verdwijnen 
ze uit het zicht. Mathieu, de verantwoordelijke Bavaria-marketeer, is dan allang 
weg. Hij is in de rust vertrokken met het beeldmateriaal van de stripact. Dat moet 
vandaag nog worden verwerkt tot een promotiefilmpje dat aan de rest van de wereld 
wordt gesleten.

bedreigd met gevangenisstraf
Alleen Michiel, een voor deze campagne ingehuurde organisator, is bij het  stadion 
achtergebleven. Als we ons serieuze zorgen beginnen te maken, druppelen de 
 Zuid-Afrikaanse Babes langzaam binnen. Ze zijn een hele tijd vastgehouden, bang a
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‘als jij hier in de ge-
Vangenis belandt, is 
het de Vraag of je 
er  leVend uitkomt’

aan met de Bavaria-marketeer. Mathieu bindt in en zegt dat hij de opmerking vooral 
maakte om Marcos gerust te stellen.
Mathieu en ik komen niet tot een conclusie of afspraak. We moeten er later nog 
eens over doorpraten, zegt hij. Ik ga door met filmen. Na afloop van het gesprek 
bel ik de hoofdredacteur van Omroep Brabant om na te gaan of er inhoudelijke 
 afspraken zijn gemaakt waar ik niets van weet. Hij verzekert me dat ik mijn werk in 
alle vrijheid kan doen.
Van The Guardian tot The New York Times; de ene na de andere interviewaanvraag 
komt terecht bij Barbara en Mirte. Mathieu stimuleert hen om op zo veel  mogelijk 
 aanvragen in te gaan. De meisjes gaan in hun DutchDresses naar het  Soccer 
 City-stadion. Ze poseren voor fotografen, staan verslaggevers van onder meer CNN 
en Associated Press te woord en paraderen langs camera’s. 
’s Avonds is er een etentje. Bavaria’s marketingmanager Frenkel, die zojuist is inge-
vlogen, wordt als een soort verlosser binnengehaald. Hij laat zich ook graag  fêteren 
als de man die de DutchDress en Bavaria-Babes heeft bedacht en zijn  werkgever 
daarmee internationaal op de kaart heeft gezet. 
Er wordt stevig gedronken en dat zorgt voor lol en bravoure. Als Mirte bekent dat 
de blauwe plek op haar arm, die ze vandaag in interviews heeft toegeschreven aan de 
ruwe behandeling door FIFA-officials en de Zuid-Afrikaanse politie, ook afgelopen 
weekend tijdens een hockeywedstrijd in Nederland kan zijn veroorzaakt, moet het 
gezelschap collectief bij elkaar worden geveegd. 

CrisisCentrum
Woensdag 16 juni 2010. In alle vroegte wordt de euforie van de vorige avond 
 weggevaagd. Ik zit in de hotellobby als ik zie hoe Barbara, Mirte en Frenkel zich 
melden bij de receptie. Ze ogen even slaperig als gestrest en worden vergezeld door 
 onbekende mannen en vrouwen. ‘Filmen!’  fluistert Frenkel me toe als ik langs de 
receptie loop, op weg naar mijn kamer. Ik keer terug met een cameraatje. Zo onop-
vallend mogelijk maak ik ietwat schokkerige beelden. 
Michiel zegt even later dat Barbara en Mirte zijn opgepakt. Frenkel is hen direct 
achterna gereisd, hij gaat hun belangen behartigen. Mathieu en Michiel zullen pro-
beren Bavaria’s respons op de arrestatie te stroomlijnen. 
Het nieuws van de aanhouding dringt snel door tot de buitenwereld. Diverse 
 Nederlandse en buitenlandse media vragen hier en bij Bavaria’s hoofdkwartier in 
Lieshout om een reactie. En ook de Nederlandse ambassade heeft zich inmiddels 

gemeld. 
Mathieus hotelkamer is een soort crisiscentrum geworden. Mi-
chiel belt Marcos: ‘Ik heb een verzoek gekregen van Bavaria. We 
willen het meisje van het modellenbureau iets extra’s betalen of 
een cadeau geven. Wat zou volgens jou het beste zijn? Nee, dit is 
niet bedoeld als omkoping! We willen haar gewoon compense-
ren voor al het gedoe en bedanken voor haar hulp. Wij hebben 
tenslotte veel publiciteit gehad.’
Michiel wordt onderbroken door Mathieu die zojuist heeft 
gehoord dat Barbara en Mirte worden meegenomen naar het 
Johannesburg Magistrate’s Court. Frenkel stormt de kamer bin-
nen en roept uit dat hij nog steeds geen taxi heeft. ‘Ik heb de 
ambassadeur van Nederland. Die gaat nu…,’ probeert Frenkel. 
Mathieu onderbreekt: ‘Ik heb ook de ambassade aan de lijn, 
Frenkel. Wie heb jij aan de lijn? Ik heb Paul… Paul Maurits.’ 

dít kan niet
Temidden van de chaos ziet Frenkel kansen. ‘Heb jij die beelden 
die je net hebt gemaakt al weggestuurd?’ vraagt hij. 
Ik geef aan dat ik dat niet gedaan heb, en ook niet van plan ben. 
Ik wil de meisjes niet verder in de problemen brengen. Totdat 
ik back-ups heb gemaakt, en die veilig heb kunnen verbergen, 
wil ik bovendien mezelf en mijn beeldmateriaal uit handen van 
de politie houden. 

gemaakt en bedreigd met een forse gevangenisstraf. Barbara en een ander Nederlands 
meisje, Mirte, zijn door de Zuid-Afrikaanse politie geïdentificeerd als leiders van de 
groep en worden nog altijd vastgehouden.
Ik vertrek naar het videoproductiebedrijf, waar Mathieu druk bezig is met het maxi-
maliseren van de media-aandacht voor de Babes. Hij heeft contact met een fotograaf 
die de gedwongen aftocht heeft vastgelegd van een tweede groep Bavaria-Babes, die 
in de omgeving van het stadion is ingezet als afleidingsmanoeuvre en met de stripact 
niets van doen heeft. Voor 1000 dollar wil hij zijn foto’s verkopen.  Mathieu overlegt 
met Peer, de Bavaria-directeur in Nederland. ‘We hebben één foto. Als we daarbij 
zetten: ‘FIFA-official sends away women in DutchDress,’ is dat best geloofwaardig.’ 
De directeur gaat akkoord. 

maak het smeuïg
Intussen zijn ook Barbara en Mirte onderweg naar het hotel. Mathieu zoekt 
 telefonisch contact met Barbara. Peer heeft gebeld met een Zuid-Afrikaanse krant 
die de Babes wil spreken, Barbara gaat akkoord. ‘Het verhaal is dat je met een groep 
vriendinnen was,’ instrueert Mathieu , die elke connectie tussen Bavaria en de stripact 
wil ontkennen. ‘Je kent mensen in Zuid-Afrika, hebt DutchDresses meegenomen 
vanuit Nederland. Je bent gezellig naar het voetbal gegaan. En toen werd je mee-
genomen.’
Nadat ze hebben afgesproken dat de krant haar kan bellen, ontdekt Mathieu een 
praktisch probleem. Als ze haar volledige naam googelen, zien ze misschien de link 
met Bavaria. ‘Maar als je je achternaam met een K doet, dan is het probleem opgelost.’
De Telegraaf wil Barbara spreken. Mathieu : ‘Wat je zou kunnen zeggen is: ‘Vier jaar 
geleden kwam de leeuwenhose van Bavaria het stadion niet in. Nu hebben we een 
jurkje zonder Bavaria-logo. En toch heeft de FIFA gemeend dat dat  aanleiding was 
om ons te arresteren.’ Maak het smeuïg. Dat je aan de tand bent gevoeld en  bedreigd 
met een half jaar celstraf. Daar gaat De  Telegraaf van smullen.’

politie op het spoor
Dinsdag 15 juni 2010. De Bavaria-crew staat voldaan op. Michiel heeft echter vraag-
tekens bij de tweede wedstrijd van het Nederlands elftal in Durban. Hij vraagt zich 
af of het modellenbureau van de Zuid-Afrikaanse meisjes de samenwerking wil 
voortzetten en wil zelf ook geen meisjes ronselen als die in de problemen komen.
Mathieu ziet geen problemen. ‘We zorgen ervoor dat er veel pers staat. Je merkte hoe 
zenuwachtig de FIFA gisteren was. Hoe denk je dat dat is als het vol met camera’s 
staat?’
Michiel : ‘Dit is Zuid-Afrika! Als jij hier in de gevangenis belandt, dan is het de vraag 
of je er levend uitkomt. Dus daar is iedereen heel bang voor.’
‘Wat denk je dat de FIFA en de politie doen als alle camera’s van de wereld op hen 
gericht zijn?’ lacht Mathieu. ‘Dat zij mensen in de gevangenis zetten omdat ze in een 
kledingstuk het stadion inlopen waar zij het niet helemaal mee eens zijn? No way.’
Bij de receptie van het videoproductiebedrijf ligt The Star, de grootste krant van 
 Johannesburg. ‘Mini-dressed women held,’ schreeuwt de voorpagina. De foto met 
meisjes die nooit in het stadion zijn geweest bestrijkt de halve voorpagina. Mathieu 
kan er met zijn verstand niet bij: ‘Tjezus! Er staat verder helemaal geen voetbalnieuws 
op die voorpagina.’
In de montageruimte voegt Marcos, een Zuid-Afrikaan die de actie ter plaatse 
heeft voorbereid, zich bij het gezelschap. Hij voelt zich niet prettig. De politie is 
hem op het spoor. ‘Hoeveel promomeisjes heb jij geregeld voor Marcos?’ hebben ze 
 gevraagd aan zijn vriendin, die zelf ook hand-en-spandiensten voor Bavaria verricht. 
‘Ze  antwoordde dat ze niet wist waar ze het over hadden.’
Marcos zegt tegen mij: ‘Ik zou dat niet opnemen als ik jou was.’
Mathieu springt er direct op in: ‘Hij kan het best filmen. We gaan echt niet alles 
gebruiken!’
‘Dat zou juridische implicaties kunnen hebben,’ vermoedt Marcos.
‘Natuurlijk,’ reageert Mathieu verzoenend. ‘Maar ik kan tegen Helmut zeggen wan-
neer hij de camera aan of uit moet zetten.’
Maar dat is niet de afspraak, zeg ik hem. Ik zet mijn camera uit en ga de  discussie 

afleiding. 
ZuiD-
AFriKAANsE 
moDEllEN 
moETEN DE 
AANDAcHT 
TrEKKEN vAN 
FiFA-BoBo’s. 
BArBArA EN 
mirTE (rEcH-
TErFoTo) 
posErEN EN 
gEvEN iNTEr-
viEWs AAN DE 
WErElDpErs.
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ik ben erbij, schiet 
het door me heen. 
de auto komt tot 
stilstand. de deur 
wordt 
opengeslingerd. 
marcos gebaart 
om in te stappen

lees op NU.nl dat we ze met een borgsom van 10.000 rand vrij hebben gekregen en 
dat de rechtbank de zaak de 22ste behandelt.’ 
Het wil er bij Mathieu desondanks niet in dat een vervolgactie in Durban misschien 
niet zo’n goed idee is. Hij blijft plannen maken voor activiteiten bij de tweede wed-
strijd van Oranje.
Mathieu gaat bij de ingang van het hotel staan wachten op de meisjes. Ik heb mijn ca-
mera ter hand genomen, maar krijg binnen enkele seconden een hotel medewerker op 
mijn dak. Ik kan niet stoppen met draaien; Barbara en Mirte kunnen zich elk  moment 
bij de hotelingang melden. Ik film dus verder en probeer tegelijkertijd beleefd te 
blijven. Mathieu mengt zich in de strijd: ‘Het is zeer belangrijk! Vijf minuutjes maar.’
Bij de ingang van het hotel arriveert een witte auto. Barbara en Mirte worden 
 vergezeld door Frenkel en iemand van de Nederlandse ambassade. De meisjes lopen 
het hotel in en mijn beeld uit. Ze gaan linea recta naar hun hotelkamer. Nadat ik hun 
terugkeer heb gefilmd, zal ik hen nooit meer ontmoeten.

arrestatiebevel
Donderdag 17 juni 2010. De vervolgactie in Durban wordt definitief afgeblazen. 
Aan het begin van de middag krijgt advocaat Kruger de Zuid-Afrikaanse politie 
aan de telefoon. Hij moet melden waar de meisjes de komende dagen verblijven. 
Tijdens het gesprek krijgt hij verrassend nieuws. De politie zoekt nog twee mensen 
die betrokken waren bij de stripactie: Michiel en Helmut. Als zij zich niet melden, 
volgt een arrestatiebevel. ‘André, is het een goed idee als wij het land verlaten,’ wil 
Michiel weten zodra hij beseft wat deze onverwachte mededeling inhoudt.
‘Als dienaar van de wet kan en mag ik je dat niet adviseren,’ blijft de Zuid-Afrikaanse 
advocaat diplomatiek. ‘Maar volgens mij is er nog geen bevel tot aanhouding, want ze 
hebben jullie achternamen niet en hebben dus geen identificatie of paspoortnummers. 
Ze zijn nu vast druk bezig met het uitzoeken van wie jullie zijn. Dus…’
Ineens is het hele gezelschap in rep en roer. De boodschap begint nu pas echt door 
te dringen. Als Michiel en ik op de radar van de politie zijn beland, dan is niemand 
van het gezelschap veilig. 

alarm
Om 7 uur vertrekt de eerste vlucht naar Frankfurt. Dat vliegtuig nemen we, zo wordt 
besloten. Michiel en ik gaan naar het Oliver Tambo-vliegveld. We zullen los van 

elkaar door de paspoortcontrole gaan. Als 
de één wordt ingerekend, gaat de ander 
verder. Ik overhandig mijn  vliegticket 
aan een stewardess en krijg mijn deel 
van het  icket terug. Met een gevoel van 
 opluchting slenter ik verder.
Michiels check wordt eveneens routineus 
en met een glimlach afgerond. Als hij het 
laatste toegangspoortje passeert, gebeurt 
echter het  ondenkbare: het alarm gaat 
af, waarschijnlijk door een technische 
storing. Michiel krijgt excuses en alsnog 
toegang tot het vliegtuig.
Mathieu vertrekt de volgende dag uit 
Zuid-Afrika. Intussen onderhandelt 
 Bavaria met de FIFA. Op dinsdag 22 juni 
wordt bekend dat Barbara en Mirte niet 
worden vervolgd. Volgens diverse media 
heeft Bavaria moeten beloven om tot 
2022 geen marketingstunts uit te  halen 
bij internationale  voetbalwedstrijden. 
Mijn film Oorlog met de FIFA verdwijnt 
achter slot en grendel. De  hoofdredactie 
van Omroep Brabant besluit de 
 documentaire niet uit te zenden.  

Mathieu en Michiel verhuizen naar een vergaderruimte in het hotel. Op de  website 
van De Telegraaf staat een artikel waarin Cindy, een in Zuid-Afrika wonend 
 Nederlands meisje dat meedeed met de  guerrillamarketing, zegt dat ze zich gebruikt 
voelt. ‘Bavaria verdient nu miljoenen door deze geslaagde actie, maar ze zijn echt te 
ver gegaan door deze Zuid-Afrikaanse meiden – die haast niks betaald krijgen – te 
laten liegen.’ 
Michiel krijgt de opdracht om er een telefoontje aan te wagen. ‘Hé Cindy, 
 goeiemorgen. Je had wel verwacht dat we jou zouden bellen, hè?’ 
‘Wat zei ze?’ wil Mathieu na afloop weten.
‘Ze zegt dat Bavaria het risico voor die meiden had moeten uitzoeken. Maar ze vindt 
vooral die media-aandacht geil, want ze heeft zelf contact gezocht met De Telegraaf. 
Dat kan niet anders, want niemand had haar telefoonnummer, behalve de politie.’
‘Kun je haar bellen?’ vraagt Mathieu . En dan dwingend: ‘Ik wil haar zo snel  mogelijk 
spreken, want dít kan niet!’

hotel ontvluChten
Als ik op mijn hotelkamer nieuwe accu’s voor mijn camera heb gehaald, tref ik de 
vergaderruimte op slot aan. Ik ben alweer onderweg naar de hotellobby als de deur 
opengaat. Mathieu en Michiel staan op het punt het hotel te ontvluchten. Waarom 
is me onduidelijk, maar ik kan niets anders doen dan volgen. We vluchten naar de 
binnenplaats van het hotel en proberen van daaruit weg te komen. Michiel verbergt 
buiten een doos met DutchDresses. Hij praat me bij. Ze zagen verdachte mensen in 
de lobby van het hotel en besloten direct de benen te nemen. 
Michiel belt Marcos. ‘We need transport,’ roept Mathieu als we op een hek met 
puntige spijlen stuiten. ‘At the gate of Growth Point Properties. At the sun side.’
‘Maar hier kunnen we toch niet overheen?’ reageert Michiel verbaasd. Dan meent 
Mathieu aan de andere kant van het hek een verdachte auto te zien. Terwijl we 
schuilen, gaat Michiel alsnog overstag. Mathieu klautert over het hek en springt aan 
de andere kant naar beneden. Oh ja: ‘Op die dunne draad staat stroom.’
Michiel hijst zich langzaam omhoog. Mijn hersenen maken overuren. Ik sta niet 
te springen om met mijn apparatuur over dat hek te klimmen, maar ervoor passen 
is ook geen optie. 
Ook Michiel springt naar beneden. Vanuit de verte rijdt een auto op me af. Ik ben 
erbij, schiet het door me heen. De auto komt tot stilstand. De deur aan de passagiers-
zijde wordt opengeslingerd. Marcos gebaart om in te stappen.

bewijsmateriaal weggewerkt
In Marcos’ auto komt het belverkeer direct op gang. Terwijl Mathieu Barbara aan de 
lijn krijgt en haar probeert gerust te stellen, ontkent Michiel tegenover het Algemeen 
Dagblad elke betrokkenheid bij de Bavaria-actie. 
Niet veel later arriveren we bij het Saxon Hotel. Mathieu belt André Kruger, een 
Zuid-Afrikaanse advocaat. ‘Er komt een aanklacht, maar wat die zal zijn, is aan de 
rechter. Waarschijnlijk wordt het een boete.’
De rust lijkt terug te keren bij Mathieu en Michiel , maar het ongemakkelijke duo 
speelt nog altijd paniekvoetbal. 
Ik maak me ondertussen ook erg zorgen om het beeldmateriaal dat daar nog ligt. 
Michiel en ik besluiten naar het hotel te gaan. Zo nonchalant mogelijk gaan we naar 
binnen. Mijn kamer ligt er  ogenschijnlijk  onveranderd bij. Het kluisje is vergrendeld 
en bevat nog steeds mijn harddisk en  schijfjes. Als we alles hebben ingepakt, chec-
ken we uit. Michiel dumpt alle paperassen die Bavaria’s betrokkenheid bij de Babes 
zouden kunnen aantonen in een prullenbak langs de kant van de weg. Een hele 
stapel bewijsmateriaal, waaronder draaiboeken van de stripact, wordt weggewerkt. 
Als we rijden, belt Cindy weer op. Deze kwestie moet afgehandeld worden, vindt 
Michiel . Hij belt Marcos, die het vuile werk mag opknappen. ‘Doe niet te zuinig, 
geef gerust wat extra als ze moeilijk doet. Het gaat niet om een paar duizend dollar 
meer of minder. We willen haar te vriend houden.’ 
In het Saxon Hotel weet Mathieu het zeker. ‘De dames zijn vrij op borgtocht en on-
derweg hiernaartoe.’ ‘Begrijp ik goed dat ze de 22ste moeten voorkomen?’ wil ik weten 
voor mijn documentaire. ‘Eerlijk gezegd weet ik de details niet,’ is het antwoord. ‘Ik 

Reactie BavaRia 
‘Belang van de BaBes 
had altijd vooRRang’

Bavaria geeft aan zich te distantiëren van het beeld 
dat Helmut Boeijen creëert. ‘Het artikel kent boven-
dien allerlei feitelijke onjuistheden.’ Welke dat zijn, kon 
de bierbrouwer helaas niet aangeven, want ‘Bavaria 
en de FiFA zijn destijds contractueel overeengekomen 
niet inhoudelijk te reageren op de gebeurtenissen in 
Zuid-Afrika in 2010. De gebeurtenissen rondom de 
Bavaria-Babes hebben ons destijds ook overvallen. 
Natuurlijk beoogden we met de ludieke stunt in het 
stadion het behalen van publiciteit. Bavaria heeft di-
rect na de aanhouding van de dames via de interna-
tionale media gecommuniceerd dat de actie van de 
FiFA buitenproportioneel was en heeft de FiFA daarbij 
opgeroepen ons als organisatie aan te spreken en 
niet de dames die door ons waren ingehuurd. Toen dit 
toch gebeurde, hebben wij op alle mogelijke manieren 
met de FiFA onderhandeld om tot een bevredigende 
oplossing te komen. Het belang van de Bavaria-Babes 
heeft daarbij absolute voorrang gekregen.’ 

opgelucht. BArBArA (liNKs 
EN FoTo oNDEr) EN mirTE 

HEBBEN HuN pAspoorT TE-
rug EN KuNNEN ZuiD-AFriKA 

vErlATEN. 
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