
Nieuws: Free denkt erover geen volgende Borsato-dvd op te 

nemen 

 

De dvd van Marco Borsato, Zien, blijkt bijna niet door te 

verkopen bij Free Record Shop. Afgelopen week zijn in alle 

winkels (ruim 180) bij elkaar 320 stuks verkocht, gemiddeld 

nog geen twee per winkel. Volgens Theo Olierook, vice-

president van Free Record Shop, is het de laatste weken zo dat 

een winkel in een goede week gemiddeld twee Borsato-dvd’s 

verkoopt. Als reden geeft Olierook tegenover Muziek en Beeld 

aan: “Vanaf het begin is de prijsperceptie stukgemaakt. We 

hebben de afgelopen tijd tientallen klanten gehad die vroegen 

naar de dvd, maar de winkel weer uitliepen wanneer ze de prijs 

van €24,95 zagen. Ze vertelden dat het product bij Kruidvat 

€14,95 kostte, maar daar nu niet meer verkrijgbaar is. Het 

product heeft twee weken heel goed verkocht, daarna was de 

prijsperceptie stuk.” 

 

Titus Kroon beaamt namens Rigu Sound de ervaring van Olierook. 

“Wij noemen dat, met een knipoog naar de food-sector, 

prijsbederf. Het feit dat wij minder marge maken is 

bedrijfseconomisch nog wel uit te leggen, maar op de 

prijsperceptie van de consument hebben wij geen invloed. Ik 

vrees dan ook dat dit een onomkeerbaar fenomeen is.” Toch 

heeft Rigu Sound geen voorraadprobleem met de dvd Zien. “Wij 

hebben de ingekochte aantallen bijna doorverkocht, maar dat 

heeft wel een aantal maanden geduurd.” 

 

Olierook vindt dat het aan de industrie is om een selectieve 

distributie toe te passen. “Wanneer de paar krenten die er 

zijn iedere keer worden weggekaapt, is dat niet goed. Niet 

voor de artiest, de industrie en de retailer.” Gevraagd wat 

Free Record Shop er eventueel tegen wil doen, zegt Olierook: 

“Er wordt momenteel nagedacht of we de dvd die uitkomt naar 

aanleiding van de concerten in de Kuip überhaupt gaan opnemen. 

Wanneer die weer onder de kostprijs verkocht moet worden, 

heeft het voor ons geen zin. Ik ben daarom heel benieuwd hoe 

Universal hiermee wil omgaan en het product deze keer in de 

markt gaat zetten.” 

 

Kroon wil niet zover gaan om aan de ervaringen met Zien 

consequenties te verbinden voor de volgende Borsato-release. 

Wel geeft hij aan dat hij, wanneer bekend wordt dat een 

maatschappij ook aan Kruidvat levert, ‘rekening houdt met de 

inkoop’. 

 

In een reactie zegt Bart Engel, division manager commercial 

affairs bij Universal Music: “In de dvd-lijsten heeft Zien 

twee maanden op nummer een gestaan. Wij zijn tevreden over de 

doorverkoop.” Over het feit dat de winkelketen eraan denkt om 

de aanstaande Kuip-dvd niet op te nemen, meldt hij: “Ik heb 
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daarover nog niets vernomen van Free Record Shop, dus ik ga 

ervan uit dat het voorlopig bij ‘denken aan’ blijft. Free kan 

hierover pas echt goed beslissen op het moment dat onze 

distributiestrategie voor de nieuwe Borsato-dvd duidelijk is.” 


