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Vorig jaar opende Bertus Distributie 
een tweede magazijn, waardoor een 
totale vloeroppervlakte van 5500m2 

ontstond. Die is nu volledig in gebruik. 
Omdat de verkoop van cd’s nog steeds het 
grootste deel van de omzet bepaalt, is de 
voorraad op cd en dvd vergroot. Zo kan 
sneller geleverd worden. Eén hal van rond 
de 2000m2 staat zelfs vol Music On Vinyl-
product. “Dat vinyl zo succesvol zou wor-
den, hadden ook wij niet verwacht”, zegt 
commercieel directeur Jan van Ditmarsch. 
Misschien nog wel verrassender is de leef-
tijd van de kopers. “Een paar jaar geleden 
waren dat 40-plussers, nu vooral men-
sen van 18-20 jaar. Terwijl juist zij ook 
veel muziek digitaal consumeren.” Van 
Ditmarsch put daar hoop uit voor de toe-
komst. “Hoewel het nu moeilijker gaat en 
je er meer voor moet doen, denk ik dat fy-
siek product de komende vijf, tien jaar nog 
heel belangrijk blijft. Ik vraag me af of er 
niet op een gegeven moment een verschui-
ving komt, waarbij een grotere groep weer 

meer gaat kopen. Juist voor jongeren, zoals 
festivalbezoekers, is streaming op den duur 
niet meer genoeg. Die willen weer iets in 
handen houden. Wishful thinking? Nee 
hoor, kijk maar naar het succes van Music 
On Vinyl.”

Classical Music On Vinyl
In mei 2014 bestaat het vinyllabel vijf jaar. 
Tegen die tijd zal ook de duizendste re-
lease verschijnen. Nieuw is het sublabel 
Classical Music On Vinyl, waarop ‘mo-
derne klassiekers’ van onder anderen Steve 
Reich en Philip Glass uitkomen. De eerste 
releases, begin november, zijn het nieuwe 
album Passaggio van Lavinia Meijer en 
Wim Mertens’ eerste album Struggle For 
Pleasure uit 1983.

Music On CD
Een andere bijzondere spin-off is Music On 
CD. “Op dit label brengt Bertus legendari-
sche backcatalogusproducten die al langere 
tijd niet meer fysiek leverbaar waren op-
nieuw uit op cd”, legt Van Ditmarsch uit. 
“Als we verwachten van een titel minimaal 
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focus op digitaal én vinyl
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een speerpunt, maar doorontwikkeling van het Music On Vinyl-label evenzeer.
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500 stuks te kunnen verkopen, brengen 
we hem uit.” Al circa 100 oude titels, van 
artiesten als Frank Boeijen, James Brown, 
Live en Racoon hebben een nieuw leven 
gekregen via Music On CD.

Digitale distributie
De distributeur sluit echter niet de ogen 
voor de toekomst. Daarom bieden Bertus 
en dochterlabel V2 hun klanten tegen-
woordig de optie om naast promotie, mar-
keting en sales ook de digitale exploitatie 
te verzorgen. “In dat geval zorgen wij dat 
de producten ook via platforms als iTunes, 
Spotify en Deezer beschikbaar komen”, 
zegt Van Ditmarsch. Behalve voor muziek 
doet Bertus dat ook voor video. “Voor la-
bels waarvoor wij de dvd’s al distribueren, 
kunnen wij ook het video-on-demand-
traject doen. Wij faciliteren dan het digi-
tale aanbod via partners als The Orchard.” 
Een eerste overeenkomst is getekend met 
het label Peter’s Video Company van voor-
malig K-Tel-directeur Peter Kloeth. “Het 
staat dus nog in de kinderschoenen, maar 
het is een begin!” ◾
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