
Het succes van het album 21 van Adele is dit jaar een lichtpuntje voor de hele markt. 
Voor Bertus Distributie komt daar nog bij dat door zo’n topper ook de verkoop van 
breedte aantrekt. “Zo hebben ook wij als groothandel baat bij het voordeel van 
winkeliers om bij één partij te kunnen bestellen.”
Door: Werner ScHloSSer

Bertus Distributie 
ziet omzet groeien

aansloten, nog steeds bij Bertus kopen. Zij 
zijn naast dvd zelfs ook muziek gaan kopen. 
Van Ditmarsch tekent wel aan dat Blu-ray 
nog maar ‘heel klein’ is. “De industrie zal 
echt wat moeten gaan opzetten om dat als-
nog van de grond te krijgen.”

Bestelsysteem
Er zijn geen plannen om het aanbod met nog 
meer productgroepen uit te breiden. “Cd, 
dvd/Blu-ray en lp zijn de dragers waarmee 
we nog wel even voort kunnen. Daar zal al-
tijd een markt voor blijven bestaan. Mensen 
willen nog altijd graag het fysieke product 
in handen hebben. Wij zien zelfs dat ook 
twintigers weer lp’s gaan kopen.” Bertus 
staat echter allerminst stil. Van Ditmarsch: 
“We zoeken momenteel een productmana-
ger merchandise en willen daarnaast vooral 
uitbreiden door optimalisatie van ons be-
stelsysteem BASplus. Zo komen er verbe-
teringen in de snelheid van de verbinding 
en de overdracht van informatie. Daarvoor 
gaan we EDI (electronic data interchange, 
red.) integreren. Gebruikers kunnen daar-
door bijvoorbeeld automatisch hun facturen 
binnenkrijgen via het systeem, zodat ze die 
direct administratief kunnen verwerken.”

Jan van Ditmarsch, commercieel directeur 
van Bertus, omschrijft 2011 voor Bertus 
tot nu toe als ‘redelijk goed’, al realiseert 

hij zich dat een klapper als Adele maar eens 
in de tien jaar voorbij komt. “Wij hebben 
van 21 in de Benelux ruim 400.000 exem-
plaren verkocht. Hoezo geen belangstelling 
meer voor fysiek product?”, schertst hij. Ook 
als er dit jaar geen Adele was geweest, zou 
Bertus licht geplust hebben. Dit is mede te 
danken aan een ontwikkeling die de grote 
muziekmaatschappijen jaren geleden hebben 
ingezet: “Door het invoeren van besteldrem-
pels moeten veel zelfstandige winkeliers al 
hun majorproducten bij groothandels kopen. 
Daar varen wij wel bij.”

Samenwerking
Toch ziet Van Ditmarsch dat andere be-
drijven momenteel minder wel varen dan 
Bertus. Weton bijvoorbeeld, dat begin no-
vember faillissement aanvroeg, of megastore 
FAME, die eind januari 2012 zijn deuren 
sluit. FAME was natuurlijk een afnemer 
van Bertus, evenals van de maatschappijen, 
terwijl Weton juist in dezelfde vijver viste. 
Toch vindt Van Ditmarsch het voor beide 
even erg.

“Het is een slecht signaal in de markt. 
FAME was een goede winkel, die meer deed 
dan alleen winkeltje spelen; de onderneming 
ging ook aan de slag met nieuwe artiesten. 
Hun omzet zal niet helemaal verdampen, 
maar gaan we grotendeels niet ergens an-
ders terugvinden. Concrete ideeën om dit 
gemis op te vangen of compenseren zijn er 
niet echt. We zoeken, zoals altijd, naar een 
goede samenwerking met de nog bestaande 
winkels bij het verkopen van fysiek product. 
Winkeliers zijn terecht wel voorzichtiger 
geworden, maar bij de popspeciaalzaken zit 
nog steeds ondernemerschap.”

Dvd-segment
Vorig jaar ervoer Bertus, na het faillisse-
ment van Avalon Wholesale, een toestroom 
van breder georiënteerde Music Stores. Dat 
zorgde voor een toename van de interesse in 
hitfilms. Terugkijkend vindt de commercieel 
directeur dat daar adequaat op is ingespeeld. 
“We hebben een filmspecialist aangetrok-
ken, Raoul Leckie (afkomstig van Media 
Markt), die de inkoop van dvd/Blu-ray 
doet. Sindsdien doen we meer acties in dat 
segment.”Het succes hiervan meet hij af aan 
het feit dat de Music Stores die zich destijds 

Verkooprecord
Music On Vinyl (waarin Bertus en perser 
Record Industry participeren, red.) heeft 
nu bij elkaar vijfhonderd titels op vinyl uit-
gebracht, nog meer dan al gepland was. Tot 
de toppers behoren het titelloze album van 
Rage Against The Machine, Miles Davis 
– Kind Of Blue, Eddie Vedder – Into The 
Wild, The Clash – London Calling en 
The Clash, Queens Of The Stone Age – 
Lullabies To Paralyze, Bob Dylan – Blonde 
On Blonde en Pearl Jam – Vitalogy. In 
december 2010 werd een absoluut ver-
kooprecord geboekt: ruim 31.000 stuks. 
September 2011 kwam daar dicht bij in de 
buurt. Van Ditmarsch: “We proberen dan 
ook mooie producten uit te brengen, zoals 
boxen met boekjes erbij, hoewel de decem-
berverkopen over de hele breedte gingen. 
Het was ons eerste cadeauseizoen met vi-
nyl, dus we hadden nog nauwelijks erva-
ring. Niemand heeft er iets van gemerkt, 
maar half december waren we bijna door de 
voorraad heen. Met die kennis gaan we het 
dit jaar anders aanpakken.”

Internationale groei
2012 wordt voor de muziekindustrie als 

geheel een spannend, heftig jaar, verwacht 
Van Ditmarsch. Voor Bertus schat hij de 
ontwikkelingen echter gunstig in.
“Music On Vinyl is begonnen met één 
man, maar daar houden nu al vijf, zes men-
sen zich mee bezig. Ik zie de verkoop ook 
in 2012 nog wel doorgroeien. Voor Bertus 
als totaal ben ik ook positief, omdat steeds 
meer popspeciaalzaken uit heel Europa ons 
benaderen om hen te gaan beleveren.”
Dat majors een besteldrempel inbouwen 
is immers een internationaal fenomeen, 

dus dat winkels Bertus benaderen om in 
hun behoeften te voorzien ook. Het ver-
trouwen in de toekomst blijkt alleen al 
uit het feit dat in januari 2012 een tweede 
Bertus-pand wordt opgeleverd, vlak achter 
het huidige. “Dat tweede pand wordt even 
groot als het eerste en bestaat uit een ma-
gazijn en kantoorruimte. We groeien hier 
gewoon uit ons jasje. Dankzij dat nieuwe 
pand kunnen we nog meer producten uit 
voorraad leveren en een nog snellere ser-

vice bieden. Dat, in combinatie met ons 
bestelsysteem en de muziekkennis en het 
enthousiasme van onze mensen, zijn toch 
wel de sterke punten van Bertus.”

Jubileum
Het zijn ook die punten die eraan heb-
ben bijgedragen dat het bedrijf inmid-
dels een langlopende verbintenis met 
de entertainmentbranche heeft. Begin 
november vierde Bertus Distributie zijn 
40-jarig bestaan. Van Ditmarsch: “We 

zijn in 1971 begonnen als winkeltje aan 
de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam en 
hebben daarom een 70’s party gehouden. 
De SS Rotterdam vormde heel toepasse-
lijk het decor.” Er is bewust gekozen voor 
een personeelsfeest in plaats van het ju-
bileum te vieren met de branche. “Bertus 
is niet al leen Bram Apon, Jan van der 
Linden, Peter Stip en Jan van Ditmarsch. 
Personeel is heel belangrijk, je doet het 
met elkaar.” ◾

‘Bij de popspeciaalzaken zit 
nog steeds ondernemerschap’

Jan van Ditmarsch
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