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Nieuwe opleviNg viNylverkopeN

Een artikel over vinyl? Dat is zó 1983. Het lijkt een logische gedachte,  

maar de wederopstanding van het zwarte goud, die in het buitenland al eerder  

zichtbaar werd, krijgt nu ook in Nederland vorm. Niet gespecialiseerde  

dancelabels en -speciaalzaken, maar major muziekmaatschappijen en  

grote retailpartijen trekken dit keer de kar.
Door Werner SchloSSer
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C onsument en industrie (en retail om zijn 
 eigen redenen) hebben de mond vol van 
mp3. Digitale muziek zou niet de toekomst 

zijn, maar reeds het heden. Om te beginnen vooral 
voor losse tracks. De eerste popmuziekdrager was 
echter tastbaar, en van vinyl. Op 31 maart 1949 werd 
in amerika de eerste 45-toerensingle uitgebracht 
door platenlabel RCa: texarkana Baby van Eddy 
arnold. Zestig jaar later beleeft vinyl een nieuwe 
bloeiperiode, zij het op een veel lager pitje dan in de 
hoogtijdagen.

Verbetering in de marge
Nielsen soundscan voorspelt dat de verkoop van  
vinyl dit jaar in de Verenigde staten zal groeien van 
1,9 miljoen naar 2,8 miljoen stuks. 70% daarvan zijn 
rockalbums. uit recente cijfers van het onderzoeks-
bureau blijkt dat de verkoop van vinyl in de Verenig-
de staten de eerste vijf maanden van dit jaar met 
50% pluste ten opzichte van 2008.
gfK Retail and technology becijfert ten behoeve van 
dit artikel dat in Nederland in de eerste vijf maan-
den van dit jaar binnen zijn panelmarkt 13.000 stuks  
vinyl (elpees en singles) verkocht zijn. Een stijging 
met 147,6% vergeleken met dezelfde periode in 2008. 
De omzet stijgt zelfs met 268,6% naar €218.600,-. Het 
aandeel van vinyl binnen de totale geluidsdragers-
markt stijgt daardoor in aantallen van 0,08% naar 
0,2% en in waarde van 0,07% naar 0,3%. Een substan-
tiële verbetering, maar wel eentje in de marge. Net 
zoals in de Vs, waar vinyl ook minder dan 1% van alle 
albumverkopen uitmaakt.
Wel dient te worden opgemerkt dat gfK een lagere 
dekking heeft binnen een deel van de vinylverko-
pende markt, waaronder dancespeciaalzaken. In die 
hoek ligt echter niet meer het zwaartepunt. anno 
2009 zijn het juist bredere muziekspecialisten zoals 
Plato, FaME en Media Markt die grotendeels voor de 
groei verantwoordelijk zijn, en die zijn wél onderdeel 
van het gfK-panel. al met al zit vinyl in de lift.

Nicheproduct?
Het is geen toeval dat 3FM eind juni vijf opeenvol-
gende werkdagen bestempelde als ‘de week van het 
vinyl’. ‘Vinyl is back & booming’, aldus de zender. Ook 
de lancering, vorig jaar, van het blad Hifidelity, komt 
niet uit de lucht vallen. Dit is een lifestyleblad voor 
de audiofiel, waarin (dus) ook veel aandacht is voor 

vinyl. Het wekt dan ook geen verbazing dat de uitge-
ver van dit blad, Xingo, samen met universal Music 
de grote drijvende kracht is achter Muziek.nl. 
Free Record shop Holding is nog niet zover. FaME is 
nooit gestopt met het verkopen van vinyl, maar bij 
navraag geeft FRs-ceo Hans Breukhoven aan ook na 
te denken over de introductie van een vinylassorti-
ment in zijn vanLeest-winkels en Free Record shops. 
“Er is nog niets concreet, maar als we het doen, is dat 

om te beginnen in een filiaal of tien. Je hoeft het niet 
in elke stad te doen; in amsterdam bijvoorbeeld wel, 
maar Emmen heeft misschien minder zin. Per stad 
wordt gekeken of het assortiment dan in een van-
Leest- of Free-winkel komt.”
Breukhoven ziet vinyl echter niet als een winstartikel, 
maar als niche-/serviceproduct. Hij plaatst een kant-
tekening bij het door anderen geclaimde succes van 
deze productgroep: “In een b2b-omgeving moet je die 
uitspraken altijd afzetten tegen het belang dat die par-
tijen hebben bij een goede verkoop….”
Van de in totaal 30 Media Markt- en saturn-vestigin-
gen in Nederland voert een kwart sinds een jaar een  
beperkt vinylassortiment van tussen de 50 en 75 pop-
albums. Classics van the Beatles, the Rolling stones en 
Pink Floyd, maar ook nieuwe klassiekers van amy Wine-
house en Duffy. De aanleiding om hiermee te starten 
kwam van binnenuit, zegt productmanager muziek en 
film Cor van Bakkum van Media Markt saturn Holding 
Nederland (MMsHN). “We zagen dat het aantal platen-
spelers met usB-aansluiting fors steeg. In januari van 
dit jaar zelfs met 300% ten opzichte van januari 2008.”

Van fanaten, voor fanaten
gemiddeld ligt de vinylverkoop tussen de 3,5 en 4% 
van de totale muziekomzet, maar bij de bestverko-

pende vestiging (in groningen) is dat 7%. Ook tilburg 
doet het goed. Of vinyl dus een hype is onder studen-
ten kan Van Bakkum niet bevestigen, maar hij weet 
wel dat hifiliefhebbers een belangrijke doelgroep 
vormen. Een groep die overigens vrij stabiel blijkt: “We 
verkopen vinyl breed, maar niet diep. Ik vermoed dat 
het dezelfde consumenten zijn, die steeds terugko-
men om hun collectie aan te vullen.”
Robert Haagsma, auteur van het boek Vinylfanaten, 

noemt het vinylkopende publiek zeer divers. Dat is 
bijvoorbeeld te zien op platenbeurzen (want er wordt 
volgens hem nog veel meer vinyl tweedehands ver-
kocht dan nieuw). “Je ziet daar zowel ouderen die het 
vinyl zijn trouw gebleven of nu weer instappen, als 
jongeren. grote groepen liefhebbers zijn rockfans, 
maar ook andere muziek die teruggrijpt naar het ver-
leden is erg populair (zie ook kader grootste vinylhits 
1e helft 2009, Ws). Bij het kopen van vinyl komt vaak 
iets nostalgisch kijken.”
Haagsma noemt diverse redenen voor de hernieuwde 
populariteit: recente films als High Fidelity en ameri-
can splendor, en ook het feit dat de consument best 
wel geld wil uitgeven, maar dan ook iets substantieels 
in handen wil hebben. 
“In dat opzicht kan het een tegenreactie zijn op down-
loads, die niet tastbaar zijn.” Ook de trend dat alles 
‘kleiner, mobieler en draadlozer’ wordt, werkt volgens 
Haagsma de verkoop van vinyl in de hand, evenals het 
feit dat vinylproducten vaak als verzamelaarsobjecten 
worden uitgebracht.
Onlineretailers gaan op verschillende manieren om 
met de bredere populariteit van de zwarte plakken. Het 
ook onder Nederlandse consumenten populaire ama-
zon.com ziet sinds juni vorig jaar een gat in de verkoop 
en creëerde een aparte vinylsectie, maar bol.com ▶

“ We verkopen vinyl breed, maar niet diep. 
Ik vermoed dat het dezelfde consumenten 

zijn, die steeds terugkomen om hun 
collectie aan te vullen. ”

Productmanager muziek en film Cor van Bakkum van Media Markt Saturn Holding
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overweegt zo’n afdeling nog niet. Marco de Vries, 
category manager music and more, laat desgevraagd 
weten bij de overweging van een nieuwe product-
categorie onder meer te kijken naar impact, omzet-
verwachting en hoe snel het te realiseren is. “Ik zeg 
niet dat we nooit vinyl gaan doen, maar het is op dit 
moment niet top of mind.”

Levenscyclus
In de dancescene is het gebruik van vinyl juist aan 
slij tage onderhevig. Dit wereldje maakte lange tijd 
exclusief gebruik van de gegroefde zwarte schijf 
en beschikte over een ‘eigen’ drager: de 12 inch-
maxisingle. Technieken als scratchen waren lange 
tijd zelfs alleen mogelijk met vinyl. Pas vele jaren na 
de introductie van de compact disc, toen Technics 
een speciaal voor de clubs geschikte cd-speler (met 
scratchmogeljkheid!) ontwikkelde, begon men lang-
zaam van het vinyl af te drijven.
Maar met de komst van het mp3-formaat en gespe-
cialiseerde computersoftware is de scene ‘om’ en 
ruilen steeds meer trendsettende dj’s hun draaitafels 
in voor een laptop. Praktische redenen wonnen het 
van de principes: een ko� er met vinyl is nu eenmaal 
groot en loodzwaar. Mede als gevolg daarvan stop-
pen zelfs toonaangevende dancewinkels als Outland 
Records in Amsterdam met de inkoop van nieuw 
vinyl. Tweedehandsplaten blijft de winkel wel verko-

pen. Die zijn, ironisch genoeg, veelal afkomstig van 
dj’s die hun collecties van de hand doen.
Ook Record Industry in Haarlem, volgens eigen op-
gaaf de grootste vinylperserij ter wereld, ondervindt 
die terugloop. Het bedrijf heeft zijn marktaandeel de 
afgelopen jaren weliswaar vergroot, maar dat kwam 
doordat andere perserijen de handdoek in de ring 
gooiden.
De hoeveelheid vinyl die geperst wordt, begon ech-
ter in 2001 te dalen en gaat nog steeds omlaag, zegt 
directeur Ton Vermeulen. “Tien jaar geleden persten 
wij 250 miljoen stuks per jaar en nu nog 30 à 40 mil-
joen. Dit jaar verwacht ik een stabilisering van de af-
zet. De bodem is in zicht of misschien al bereikt.”
Hij noemt het realistisch te veronderstellen dat de 
verkoop de komende jaren weer zal toenemen. De 
verkoop van draaitafels zit al in de lift, constateert 
ook hij. “Vinyl is de geluidsdrager met de langste 
levenscyclus en dat zal ook nooit veranderen. Ik ben 
45 en ga het niet meemaken dat vinyl eruit gaat.”
Eind vorige eeuw betrof 90% van alle bij Record In-
dustry geperste platen dance, veelal op 12 inch. Te-
genwoordig is 50% mainstreamproduct. Vermeulen 
ziet de afzet van 7 inches momenteel heel erg groei-
en, vooral in de piratenscene. “Wij persen duizenden 
singles per maand in het volkse genre, die groten-
deels bij piratenfeesten worden verkocht.” Ook om 
een andere reden is de verkoop via winkels volgens 

hem niet de enige graadmeter van de populariteit: 
“Veel vinyl is promotiemateriaal. Dat zie je niet in de 
verkoopcijfers terug, maar in de marketingbudget-
ten.”

Gebundelde krachten
Bertus Distributie heeft naar eigen zeggen een 
meerderheidsaandeel in de verkoop van vinyl in 
Nederland, en het aandeel van vinyl binnen de Ber-
tus-omzet stijgt fors. “Van Pink Floyds Dark Side Of 

Grootste vinylverkopers van NL(*)

Grootste vinylhits 1e helft 2009(*)

1. Concerto, Amsterdam
2. Music Etcetera, Amsterdam
3. Plaatboef, Rotterdam
4. Distortion, Amsterdam
5. De Waaghals, Nijmegen

1. Radiohead - In Rainbows 
2.  Coldplay - Viva La Vida 

Or Death And All His Friends
3. Adele - 19 
4. Raconteurs - Consolers Of The Lonely 
5. dEUS - Vantage Point 

* BRON: BERTUS DISTRIBUTIE
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The Moon hebben we duizenden stuks op vinyl ver-
kocht”, zegt commercieel verantwoordelijke Jan van 
Ditmarsch illustrerend.
In samenwerking met Record Industry heeft Bertus 
het label Music On Vinyl (MOV) opgezet. “Doelstel-
ling is aan de toenemende belangstelling voor vinyl 
tegemoet te komen door zoveel mogelijk vinylpro-
ducten op de markt te brengen”, legt Van Ditmarsch 
uit. Zowel de platen als de verpakking krijgen een 
hoge kwaliteit en er wordt zoveel mogelijk gewerkt 
met extra’s, zoals klaphoezen.
De eerste grote deal is zeer recent gesloten met Sony 
Music Entertainment Netherlands. MOV heeft de 
vinylrechten van Sony ingelicenseerd, Record Indus-
try perst de platen en Bertus doet sales en distributie, 
op Europees niveau.
De constructie waarbinnen Sony Music Netherlands 
in heel Europa vinylproducten gaat uitbrengen, is het 
uitvloeisel van een idee dat strategic marketing di-
rector Benelux John Burgers al een paar jaar geleden 
kreeg. “Doordat we een deal hebben  kunnen sluiten 
met de belangrijkste perserij en distributeur van Eu-
ropa, is het er nu ook daadwerkelijk van gekomen”, 
verklaart hij de tussenliggende periode. “Record In-
dustry is de voormalige perserij van Sony, dus daar 
waren nog veel paper en metal parts (waarmee het 
artwork gedrukt en de platen geperst worden, WS) 
aanwezig. Daardoor omzeilen we veel opstartproble-

men, zoals het opsporen van originele analoge tapes, 
� lms van de hoezen, enzovoort.”
Hij noemt bovendien het voordeel van de schaal-
grootte. “Dat wij het nu voor heel Europa gaan doen, 
is veel e�  ciënter dan wanneer elk land dit zelf gaat 

doen.” De inkomsten komen dus op het conto van het 
Nederlandse Sony-kantoor. Dat zal naar zusterkanto-
ren in landen waar het product verkocht wordt, een 
schadeloosstelling overmaken voor de gederfde in-
komsten.

Vinylverkoop is additioneel
Als het project succesvol wordt in Europa, gaat Burgers 
er zeker een lans voor breken om het wereldwijd op 
deze manier uit te rollen. “Er worden dit jaar wereld-
wijd naar schatting 12 tot 16 miljoen stuks vinyl ver-
kocht, en als je daar ons marktaandeel op loslaat, gaat 
het toch om veel geld”, becijfert hij. “Het is een niche, 
maar door de schaalgrootte wel een lucratieve.”
Over volume- of omzettargets laat hij zich niet uit, maar 

er wordt in elk geval een ‘substantieel pakket’ aan retail 
aangeboden. De komende 12 maanden worden 130 
tot 140 albums op vinyl uitgebracht, waarvan de eerste 
worp 32 titels bevat. Die moeten half juli verschijnen. 
Er komen zowel nieuwe vinyltitels uit als producten die 

al eerder op vinyl verschenen. Van Ditmarsch noemt 
Pearl Jam, Lou Reed, The Clash, Miles Davis, Bob Dylan 
en Ozzy Osbourne als voorbeelden. MOV heeft naast 
Sony ook een deal gesloten met Red Bullet (waardoor 
de complete catalogi van Golden Earring(s) en Focus 
binnenkort opnieuw uitkomen op vinyl) en ZTT (het 
label van onder anderen Frankie Goes To Hollywood, 
The Art Of Noise en Grace Jones). Met andere maat-
schappijen wordt momenteel gesproken, maar Van 
Ditmarsch wil eerst de Sony-releases goed op de rails 
zetten. Uiteindelijk moet MOV ‘een substantieel deel’ 
van de vinylomzet van Bertus worden. “We kunnen 
met dit initiatief de markt � ink vergroten. De maat-
schappijen besteden immers nauwelijks aandacht aan 
vinyl, dus alles is additionele omzet.” ◼

Strategic marketing director Benelux Sony Music Netherlands John Burgers

“Het is een niche, maar door de 
schaalgrootte wel een lucratieve ”
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