
Bertus Distributie wil in elk EU-land een verkoopkantoor 

 
De ambities en groei van Bertus Distributie laten zich niet door 

marktbrede ontwikkelingen remmen. De grootste onafhankelijke fysieke 

distributeur van Europa blijft buitenlandse verkoopkantoren openen, 
sublabels lanceren en productreeksen uitbreiden. 

 
Door: Werner Schlosser 

 
Succes heeft vele vaders, maar Bertus Distributie en Record Industry 

hebben met de lancering van het Music On Vinyl-label in 2009 een 
belangrijke rol gespeeld in de hernieuwde belangstelling voor vinyl. Het 

aantal LP-releases beloopt inmiddels de 1300. Vorig jaar zag het eerste 
sublabel Classical Music On Vinyl het licht. Dat telt inmiddels negen titels, 

waaraan dit najaar de moderne klassieker Peter & The Wolf van David 
Bowie wordt toegevoegd. De eerste gelimiteerde oplage verschijnt op 

gekleurd vinyl. 
 

At The Movies 

In samenwerking met Sony Music is nu ook het sublabel At The Movies 
gelanceerd, meldt commercieel directeur Jan van Ditmarsch. Hierop 

worden Deluxe Limited Editions uitgebracht van film- en tv-
seriesoundtracks als Game Of Thrones, Dawn Of The Planet Of The Apes 

en West Side Story. Individueel genummerd, op gekleurd vinyl, met 
extra’s als filmposters, inserts of bonustracks en gestoken in een luxe 

plastic beschermhoes. 
 

Dutch Vinyl Masters 
In 2015 zal ook de twee jaar geleden geïntroduceerde Dutch Vinyl 

Masters-serie worden uitgebreid. Deze reeks met bijna 50 Nederlandse 
pop- en rockalbums van onder anderen Golden Earring(s), De Dijk, 

Boudewijn de Groot en Earth & Fire kreeg vooral veel respons vanuit het 
buitenland en werd verhoudingsgewijs goed verkocht over de 

landsgrenzen. 

Per januari volgend jaar gaat Music On Vinyl tevens het vinyl van 
Roadrunner Records uitbrengen. 

 
Toegevoegde waarde 

Naast de eigen acties vindt Van Ditmarsch ook Record Store Day een goed 
initiatief. Hij bepleit voortzetting daarvan, maar is van mening dat goed 

moet worden stilgestaan bij de hoeveelheid releases. “Dat waren er vorige 
keer veel te veel voor de winkelier. Er moet kritischer naar het exclusieve 

aanbod gekeken worden en releases moeten echt toegevoegde waarde 
hebben.” Ook de onlangs geïnitieerde albumlijst Vinyl50 heeft Van 

Ditmarsch’ sympathie. “Dankzij de positieve media-aandacht is dit een 
mooi marketinginstrument voor vinyl.” 

 
Music On CD 



Het label Music On CD, waarop niet meer leverbare albums opnieuw op cd 

worden uitgebracht, is breed door de popspeciaalzaken omarmd. Dusdanig 
zelfs, dat productmanager Dafne Toet daar sinds 1 september fulltime 

mee bezig is. Dit succes toont volgens Van Ditmarsch aan dat er nog 

steeds belangstelling is voor fysiek product, zelfs in niches. “Steeds meer 
labels geven product in licentie. Die afspraken gelden voor het hele 

continent, dus alle grote muziekketens in Europa hebben de serie in hun 
assortiment opgenomen.” 

 
Digidistributie 

Bertus verzorgt via V2 Records desgewenst ook de digitale exploitatie van 
producten, waarbij streamen steeds belangrijker wordt ten opzichte van 

downloaden. Een grote partner die er dit jaar is bijgekomen op 
videogebied, is de VPRO. Daarvoor deed Bertus al de fysieke distributie en 

tegenwoordig verspreidt het het beeldmateriaal van onder meer Van 
Kooten en De Bie, Bram Vermeulen en Adriaan van Dis ook digitaal. 

 
Vol magazijn 

Ondanks deze tendens staat het 5500 m2 grote magazijn in Capelle aan 

den IJssel boordevol fysiek product. Van Ditmarsch legt uit dat dit komt 
doordat Bertus steeds meer (onafhankelijke) winkels in Europa belevert, 

die niet meer rechtstreeks bij de maatschappijen terecht kunnen. 
“Vergeleken met vorig jaar is het aantal klanten uitgebreid. Dat betekent 

meer bestelde producten, waarvoor dus meer magazijnruimte nodig is.” 
Overigens neemt ook de vinylvoorraad veel ruimte in door de fysieke 

grootte van het product. 
 

Europese ontwikkelingen 
Bij Bertus komt 40% van de omzet momenteel nog uit de Benelux, maar 

‘Europa’ is dus in opmars. Om buitenlandse klanten nog beter te kunnen 
bedienen, zijn al verkoopkantoren geopend in de Scandinavische landen, 

Hongarije, Tsjechië, Duitsland, België, Frankrijk, Spanje en Italië. “We 
streven ernaar om binnen de EU in elk land een verkoopkantoor te hebben 

met native speakers”, zegt Van Ditmarsch. “En hoewel het niet de 

makkelijkste markt is, gaan we het ook in Groot-Brittannië proberen. Je 
ziet daar dezelfde ontwikkelingen als op het continent, dus dat kantoor 

gaat er zeker komen.” 
 

Kartel Bertus 
Daarnaast hebben Bertus als sales/distributiepartij en V2 Records als 

marketing/promotiespecialist een samenwerking opgestart met de Engelse 
Kartel Music Group. Onder de naam Kartel Bertus Music Services (kortweg 

K&B) is een marketing/promotiekantoor opgezet dat vanuit Frankrijk 
opereert. De joint venture brengt nieuwe albums op de markt van onder 

meer The Datsuns, Saint Saviour, The 2 Bears en Lamb. 
 

BASplus 



Voor volgend jaar staat tot slot nog een update van de bestelsoftware van 

Bertus Distributie op de rol. BASplus is nu nog alleen via de pc te 
benaderen, maar in 2015 verschijnt een versie die het ook mogelijk maakt 

via tablets en mobiele telefoons in te loggen op MyBertus.com. “Daarmee 

wordt het bestelproces voor onze klanten nog makkelijker en flexibeler”, 
aldus Van Ditmarsch. 


