
Datum ALV 2017 bekend; save the date! 

 

Er komt weer een algemene 

ledenvergadering aan. Niet alleen 

een gezellig weerzien met andere 

leden van Popauteurs.nl, maar ook 

en vooral een gelegenheid om te 

horen wat we het afgelopen jaar 

voor je hebben gedaan, de komende 

tijd van plan zijn en om daarover 

mee te praten. 

De datum is vastgesteld op 19 juni a.s. De ALV begint om 20.00 

uur en vindt plaats in Amsterdam. Houd die datum alvast vrij, 

zodat we weer veel leden kunnen verwelkomen. Meer informatie 

volgt binnenkort. 

 

 

Extreem succes Boef zorgt voor vliegwieleffect 

 

En opeens, zo leek het voor velen, 

was daar de definitieve doorbraak 

van Boef. ‘Big time’, mag je wel 

zeggen. Want terwijl overal ter 

wereld streamingrecords gebroken 

werden door Drake, ‘was er een 

klein landje dat dapper 

standhield’ en waar Boef daar nog 

eens overheen ging. Een paar weken 

later zijn de cijfers alleen nog 

maar indrukwekkender: de videoclip 

bij Habiba (die begin deze week 

een 3FM Award kreeg voor Beste 

Video) is inmiddels 14 miljoen 

keer bekeken, de track is al bijna 

13 miljoen keer gestreamd (alleen al op Spotify) en daarmee 

dubbelplatina, Slapend Rijk (met Sevn Alias) en Salam (met 

Soufiane Eddyani) zijn platina en bijna alle andere 

albumtracks goud. Het album Slaaptekort zelf, dat ook fysiek 

is uitgekomen, is al hard op weg naar platina. 

De verwachtingen waren van tevoren hooggespannen, maar de 

grootte van dit succes heeft eigenlijk iedereen verrast. Ook 

Warner Music. Hieronder een interview met A&R-manager Bo de 

Raaff. 

 

Bij Boef (en zijn succes) is een aantal partijen betrokken. De 

rapper heeft een managementdeal bij SPEC, het kantoor van Ali 

B. Warner Music heeft met SPEC het label TRIFECTA opgezet en 

dat label heeft een sales- en distributieovereenkomst met 

Boef. Binnen die samenwerking heeft Warner veel adviezen 

gegeven en de marketing en promotie gecoördineerd, maar veel 

van de ideeën kwamen uit de koker van Boef, vertelt De Raaff. 



“De grote kracht van Boef is, dat hij als geen ander weet hoe 

hij zijn doelgroep moet bereiken. Hij heeft 580.000 volgers op 

Instagram en meer dan 180.000 op Snapchat, dus hij is zelf de 

grootste marketingmachine. De rol van Warner was hierbij om de 

visie van Boef naast onze ideeën, mogelijkheden en middelen te 

leggen en te kijken hoe die werelden elkaar konden 

versterken.” 

Alle partijen brachten dan ook hun eigen informatie in. Zo kon 

Boef aangeven dat een bepaalde voorgestelde actie niet nodig 

was, omdat hij via Instagram en Snapchat hetzelfde doel kon 

bereiken met veel lagere kosten. “In de praktijk verliep de 

samenwerking dan ook soepel”, aldus De Raaff, “omdat we 

uiteindelijk allemaal dezelfde doelen hadden: zoveel mogelijk 

streams en verkoop en onder de streep ook nog iets 

overhouden.” 

 

Het lijkt erop dat de betrokkenen zich over dat laatste geen 

zorgen hoeven te maken. Het album kwam op 1 binnen in de 

hitlijsten en alle tracks stonden in de week na release in de 

Top 25. Dat het zo’n extreem succes zou worden, had niemand 

voorzien. De Raaff zegt hierover: “Het was bekend dat Boef een 

fenomeen is, maar zulke grote successen kan je ook niet 

voorspellen.” 

 

Een van de sleutels tot het succes was een nauwe samenwerking 

met Spotify. Boef ontwikkelde zijn eigen playlist, die binnen 

drie weken 55.000 volgers had, en ook de door Spotify zelf 

gecureerde hiphop-playlist Woordenschat, met 200.000 volgers, 

werd ingezet. Zo werd een luistersessie georganiseerd waarbij 

50 fans als eersten zijn liedjes konden horen. In alle 

aankondigingen werd het Spotify-logo meegenomen en de sessie 

kreeg het stempel ‘Woordenschat presents’. “Vroeger zou je 

zo’n actie met een radiostation hebben opgezet”, zegt De 

Raaff. 

Vier weken na de release staat het album nog steeds op 1 en is 

de single nog altijd de meest gestreamde track. Uiteraard zal 

Warner proberen ze daar zo lang mogelijk te houden en de kans 

dat dat lukt, lijkt aanzienlijk. “Het mooie van het 

streamingsucces is, dat die gegevens voor Spotify weer 

aanleiding zijn om Boef via hun playlists onder de aandacht te 

blijven brengen.” Binnenkort ontstaat daarvoor weer een 

concrete aanleiding, als Warner nog een track van het album op 

single uitbrengt, voorzien van een clip. 

 

En zo is een vliegwielwerking ontstaan. De Raaff: 

“Nederlandstalige hiphop is enorm goed vertegenwoordigd in 

Nederland en dat komt nu bovendrijven doordat juist de 

doelgroep van dat genre, de jeugd, streamt. Je zag het al veel 

langer ook op YouTube scoren, maar dankzij streaming zie je 

het nu ook terug in de charts.” Overigens beperkt het 

streamingsucces zich niet tot Spotify. Ook op Apple Music 



scoort Boef goed, terwijl dat gemiddeld een oudere doelgroep 

heeft. 

En er is nog meer goed nieuws: Habiba stijgt weliswaar overal 

bovenuit, maar alle tracks op het album Slaaptekort zijn heel 

succesvol. Dat toont volgens De Raaff aan dat de fans van Boef 

niet aan cherry picking doen, maar het hele album beluisteren. 

 
 
Nieuwe editie Muzikantengids verschenen 

 

De Muzikantengids is het handboek 

voor de popmuzikant. Vanwege zijn 

veelzijdigheid en diepgang hebben 

al velen er baat bij gehad. Van de 

slimste promotietrucs tot de 

kleine lettertjes in het 

publishingcontract; alle fijne 

kneepjes van het vak worden helder 

en overzichtelijk uitgelegd. 

Deze maand is een nieuwe, zesde 

editie van de Muzikantengids 

verschenen. Die is volledig 

geactualiseerd met de nieuwste 

ontwikkelingen op het gebied van 

digitale muziekdiensten, 

auteursrecht, subsidies en 

belastingen. Met aansprekende 

voorbeelden en een uitgebreide 

adressenlijst is de Muzikantengids 

het handboek voor iedere muzikant, 

producer, zanger(es), rapper of 

dj. Lees meer op de website. 

 

 

 

ASCAP, SACEM, PRS For Music verbeteren incasso via blockchain 

 

Een van de onderwerpen die de 

publishingwereld op dit moment 

bezighoudt, is blockchain. Wat 

betekent deze technologie voor de 

toekomst van rechtenorganisaties 

en publishers? In een 

Entertainment Business-special 

laten verschillende 

muziekuitgevers hun licht schijnen 

op deze nieuwe ontwikkeling en 

vertellen of ze blockchain zien als kans of als bedreiging. Ze 

zijn het er in elk geval over eens dat hun eigen rol nog lang 

niet is uitgespeeld. 

http://www.muzikantengids.nl/
http://www.entertainmentbusiness.nl/nieuws/2017-W15/blockchain-bedreiging-of-kans


Er zijn veel ontwikkelingen op dit gebied. Dit is een van de 

recentste: drie van de grootste collectief beheersorganisaties 

ter wereld, ASCAP (VS), SACEM (Frankrijk) en PRS for Music 

(Groot-Brittannië) hebben de handen ineen geslagen. Met 

gebruikmaking van de blockchaintechnologie gaan ze werken aan 

een nieuw model voor de opslag en het beheer van metadata, 

zodat ze de doorbetaling van royalty’s aan rechthebbenden 

kunnen versnellen. 

 

 

Ook interessant: 

• Vragen Eerste Kamer over ontwerp richtlijn auteursrecht 

deels beantwoord 

• Na een aantal high profile plagiaatzaken is de vraag: zijn 

de popliedjes 'op'? 

• Wat is de grootste streamingdienst ter wereld? …? Fout! 

• Muziekindustrie gaat ten strijde tegen YouTube 

• Apple Music heeft 32 miljoen betalende gebruikers 

http://www.billboard.com/articles/business/7752442/ascap-sacem-prs-for-music-initiative-improve-royalty-collection
http://www.voice-info.nl/Nieuwsoverzicht/Nieuwsarchief/2017/Vragen-Eerste-Kamer-over-ontwerp-richtlijn-auteursrecht-deels-beantwoord
http://www.voice-info.nl/Nieuwsoverzicht/Nieuwsarchief/2017/Vragen-Eerste-Kamer-over-ontwerp-richtlijn-auteursrecht-deels-beantwoord
https://www.theguardian.com/music/2017/apr/13/has-pop-finally-run-out-of-tunes-ed-sheeran-plagiarism
https://www.theguardian.com/music/2017/apr/13/has-pop-finally-run-out-of-tunes-ed-sheeran-plagiarism
http://www.musicbusinessworldwide.com/music-streaming-still-needs-to-get-a-lot-easier-for-consumers/
https://www.theguardian.com/business/2017/apr/15/music-industry-youtube-video-streaming-royalties
http://hitsdailydouble.com/news&id=305980

