
De eerste helft van 2010 liep bij Bertus Distributie in de pas met het eerste halfjaar van 
2009. “Wel merken we dat de aantallen teruglopen en we het vooral van de breedte 
moeten hebben”, aldus commercieel directeur Jan van Ditmarsch.
Door: Werner SchloSSer

Bertus Distributie: 
longtail en lange adem

gen het systeem voor niks.” Doordat Bertus 
een stabiele factor gebleken is op het gebied 
van uitleveringen, neemt het aantal klan-
ten volgens de commercieel directeur mo-
menteel gestaag toe. De accountmanagers 
proberen ook actief ‘zoekende’ winkeliers 
bij Bertus aan te sluiten. “Vervolgens is het 
aan ons om er door een goede service en 
ons BAS Plus-systeem voor te zorgen dat 
ze bij ons blijven.”
Zo wordt Bertus een steeds belangrijker 
schakel tussen industrie en retail, maar Van 
Ditmarsch weet ook: de winkeliers moeten 
de producten bij de eindgebruikers krijgen. 
“Wij hebben 50.000 titels op voorraad, en 
ook retailers moeten ervoor zorgen dat zij 
de belangrijke items in hun winkel hebben 
staan.” ◾

Toen Jan van Ditmarsch begin dit 
jaar in Entertainment Business  aan 
het woord kwam, voorzag hij op 

de Nederlandse markt ruimte voor twee 
groothandels/distributeurs: Bertus en Rigu 
(later Avalon Wholesale). Dat juist die laat-
ste het loodje zou leggen, had hij niet ver-
wacht. Integendeel. “Ik heb het idee dat de 
Music Store-winkels goed liepen, zelfs bo-
ven het marktgemiddelde.” Van Ditmarsch 
wijt het voor velen onverwachte faillisse-
ment van de partij die hij minder dan een 
jaar geleden nog omschreef als Bertus’ 
‘grootste – en eigenlijk nog enige – concur-
rent’ dan ook aan ‘andere zaken, die niet 
aan de oppervlakte zichtbaar waren’.
Van Ditmarsch beschouwt het verdwijnen 
van Avalon als een slechte zaak. “Je ziet 
dat Music Store-franchisers gaan kopen 
bij Hermans, Home Entertainment, SES, 
VSN en Bertus. De organisatie valt dus 
uit elkaar en de kans is groot dat er minder 
gezamenlijke marketingcampagnes zullen 
worden gevoerd. Dat is niet goed voor de 
branche.”

Groeimarkten
Hoewel Van Ditmarsch de toekomst als 
‘niet makkelijk’ inschat, is hij wel positief. 
“We moeten de nieuwe technieken gebrui-
ken als promotiemiddel. Iedereen heeft het 

over legaal downloaden, maar dit maakt 
nog slechts 5% van het totaal uit. Als de 
hoge prijsstelling wordt losgelaten, willen 
mensen nog wel cd’s kopen.”
Bertus is gespecialiseerd in de product-
groepen cd en dvd. De popspeciaalzaken 
werden al bediend met arthouseproduct, 
maar Van Ditmarsch constateert ‘mede 
door een toestroom van Music Shops’ een 
toenemende interesse in hitfilms op dvd: 
“We proberen beter op die behoefte in te 
spelen, door meer titels en acties en scher-
pere prijzen te bieden.”
Ook vinyl is een groeimarkt. Bertus par-
ticipeert samen met Sony Music en perser 
Record Industry in Music On Vinyl. Op 
dit label zijn dit jaar 165 lp’s uitgebracht, 
die uit voorraad leverbaar zijn. Deze wor-
den volgens Van Ditmarsch steeds breder 
opgepakt. “In de maand oktober hebben 
we 25.000 platen verkocht”, zegt hij niet 
zonder trots. “Volgend jaar willen we het 
aanbod uitbouwen naar zo’n 350 titels.”

BAS Plus
Van Ditmarsch noemt het eigen bestelsys-
teem BAS Plus als ‘unique selling point’ 
van Bertus. “Daarin staan 1 miljoen titels, 
inclusief hoezen, tracks, de voorraad en 
hoe lang het duurt voordat die binnen is. 
Winkeliers die klant bij ons worden, krij-
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