
Nieuws: Eelco Boonacker naar Universal; SLAM-concept 

geëvalueerd 

 

Per 1 januari treedt Eelco Boonacker als accountmanager in 

dienst bij Universal Music. Hij volgt Barry Kokkelkoren op, 

die dit najaar na een kort dienstverband bij de major 

terugkeerde naar PIAS. Boonacker werkte al eerder 7,5 jaar als 

radiopromotor bij Polydor/PolyGram/Universal, maar stapte in 

2002 over naar EMI Music. Het afgelopen jaar had hij met Menno 

Jansen en Margreet Spit een eigen onafhankelijk 

promotiekantoor: The Team. In zijn nieuwe betrekking, die in 

principe voor zes maanden is aangegaan, zal Boonacker het 

breaking artist-repertoire van Universal onder de aandacht 

brengen van de popspeciaalzaken. Negen van de tien keer zijn 

dat alternatieve acts, maar het kan bijvoorbeeld ook jazz 

betreffen. 

 

Universal introduceerde in juli 2004 het SLAM-concept, wat 

staat voor Some Lovely Alternative Music. Daaraan doen 

inmiddels 57 popspeciaalzaken mee. Die krijgen van Universal 

exclusieve content (zoals vinylsingles of een bonus-cd) en 

extra voornoteringskortingen aangeboden, in ruil voor actieve 

ondersteuning, positionering en feedback. Bart Engel, director 

commercial affairs, geeft tegenover Muziek en Beeld aan 

tevreden te zijn met de resultaten van het platform. “Het 

wordt door het gros van de zaken goed ondersteund en we gaan 

er dan ook zeker mee door. Nederland is een van de weinige 

Europese landen met goede zelfstandige entertainmentwinkels en 

die zijn bij elkaar goed voor 15% van onze totale omzet. Als 

je dat als keten ziet, is het platform nummer twee. Goede 

gerichte acties met bijvoorbeeld de Mania-groep (bestaande uit 

de Plato’s en enkele ‘bevriende’ winkels, WS), leveren echt 

bewegingen op in de charts. Uiteraard is het daarvoor 

noodzakelijk dat de verkopen gescand worden en daar zijn 

sommige winkels nog altijd huiverig voor. Die denken ‘zolang 

een cd niet zichtbaar is nemen de grote ketens hem niet op en 

kunnen wij die dus verkopen’. Ik ben er echter van overtuigd 

dat een brede verkrijgbaarheid en doorbraak van een artiest 

ook positief uitpakt voor de specialisten. Een ander argument 

zijn de kosten. Daarmee moeten wij hen in de toekomst 

misschien gaan helpen.” 

 

Engel plaatst ook een kanttekening bij het SLAM-initiatief: 

“Aan de deelname zitten twee kanten: het kan niet zo zijn dat 

winkeliers alleen maar van de kortingen profiteren, zonder 

zelf een extra inspanning voor het SLAM-repertoire te doen. 

Een aantal deelnemers krijgt dan ook binnenkort een brief 

waarin staat dat zij in aanmerking komen om af te vallen.” 

Engel verwacht dat er na deze operatie 30 à 40 SLAM-winkels 

overblijven. Hij ziet dat echter niet als een uitholling van 

het concept. “De succesformule van een populaire discotheek is 
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een streng deurbeleid. Op termijn leidt dat tot een gevoel van 

‘daar wil ik bijhoren’.” 


