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CO MAST, CEO ENTERTAINMENT RETAIL GROUP

“We zullen nooit alleen    
 een retailketen worden” 

Vorig jaar zat Co Mast 25 jaar in het vak. In die tijd heeft hij verschillende concurrenten overgenomen en 
groeide uit tot de grootste leverancier voor de videobranche. Zijn expansiedrift is echter nog niet gestild.

DOOR WERNER SCHLOSSER

▶ ERG zet in op ‘games & movies’
▶ Blu-ray volgend jaar groter dan dvd
▶  Movie MAX en Videoland moeten elkaar 

beconcurreren

Co Mast, onlangs 50 geworden, komt uit een 
boerengezin. Zijn eerste kantoorruimte 
bevond zich in een schuur van zijn vader en 

hij is dus letterlijk als ‘videoboer’ begonnen. Maar al 
vanaf het begin voelde hij zich niet verwant met de 
autohandelaren en seksbaronnen die met dezelfde 
‘titel’ werden aangeduid. De grote ommekeer kwam 
toen hij in 1998 The Hollywood Factory begon in 
Capelle aan den IJssel. Een qua interieur, assortiment 
en entertainmentgehalte vooruitstrevende winkel, 
waar verhuur en verkoop gecombineerd werden. 
“We kregen in die winkel bezoek van alle grote 
retailers, zoals Hans Breukhoven, Jaap Blokker, de 
hoogste directeur van Coca-Cola en de eigenaar van 
Ben & Jerry’s”, herinnert Mast zich. “Ineens was ik geen 
videoboer meer, maar een retailer. Het is nog steeds 
veruit de beste winkel in onze organisatie, ook nu 
weer met Blu-ray. Er staat al zeven meter koopreper-
toire in de vakken en elk kwartaal verdubbelen ze daar 
de Blu-ray-omzet.”

Draagvlak
Mast is tegenwoordig dan wel ceo van de 
Entertainment Retail Group (ERG) en daarmee een van 
de machtigste mannen in de videobranche, het door-
voeren van besluiten is niet eenvoudiger geworden. 
“Vroeger had ik een � liaalbedrijf waar ik alle beslissin-
gen heel snel zelf kon nemen. Nu moet alles worden 
toegelicht, in de week gelegd en verantwoord. Het 
heeft een paar jaar geduurd voordat ik dat voor 

elkaar had, want ik was vrij autoritair. De Videoland-
ondernemers zijn nog veel mondiger dan die van 
Movie MAX, want die hadden al twintig jaar inspraak. 
Je kunt dus niets afdwingen, maar de kracht van een 
democratisch model is, dat als er draagvlak is, iets ook 
sneller wordt opgepikt.”

Dat gold niet echt voor de introductie van koop-dvd. 
Videoland begon daar drie jaar geleden mee, Movie 
MAX pas vorig jaar. Toch is daarmee, en met de intro-
ductie van nieuwe productgroepen, in die korte tijd 

het omzetaandeel van verhuur tot onder de 50% ge-
daald. Rendementstechnisch betekent dat, dat de 
helft van de winkels vrijgemaakt kan worden voor an-
dersoortig aanbod, rekent Mast voor. “Wij zijn inder-
daad erg laat met retail begonnen”, erkent hij. “Ik denk 
dat we te makkelijk te veel geld verdienden. Omdat 
rental elk jaar met 10-20% groeide, met een marge 
van 60-70%, zijn we niet in dvd-verkoop gestapt en 
hebben die slag gemist. De dvd-markt kunnen we 

nooit meer naar ons toetrekken, maar de Blu-ray-
markt volgens mij wel. Als we dat goed doen, denk ik 
dat Blu-ray volgend jaar bij ons al groter is dan de dvd-
verkoop.” Blu-ray is dus een blijvertje en geen tussen-
stap naar andere vorm van exploitatie? “Er zal in mijn 
optiek altijd een drager blijven bestaan. Vanwege de 
mooie verpakking, de extra’s, maar ook omdat de 
internetsnelheden niet voldoende zijn om high de� ni-
tion-� lms te kunnen downloaden. Mensen zijn bij Blu-
ray gewend aan de vorm (het schij� e) en de spelers 
zijn backward compatible.”  ▶

“Elk kwartaal verdubbelt de 
Blu-ray-omzet ”

Historie
▶ Co Mast begon zijn carrière in 1982 bij een super-
marktorganisatie, waar hij een videoverhuur-
afdeling hielp opzetten. Na sluitingstijd bezorgde 
hij vanuit een aanhanger � lms aan huis onder 
de naam Video-Vision. Shop-in-shops bij andere 
supermarkten en ketens waren zeer succesvol tot 
de komst van echte videotheken, met hun ruimere 
openingstijden. Daarom begon hij eigen winkels en 
shop-in-shops te openen.
▶ In 1984 trad hij toe tot de Nederlandse Video 
Detaillistenorganisatie en begon hij de jaarlijkse 
bijeenkomst van de Video Software Dealers 
Association te bezoeken, waar hij veel interessante 
(en naar later bleek nuttige) internationale contac-
ten opdeed. Verschillende zelfstandige verhuurders 
en kleine videoketens werden overgenomen, waar-
na Mast in 1998 – naast een nieuw hoofdkantoor in 
Rotterdam – zijn droomwinkel liet bouwen: The 
Hollywood Factory in Capelle aan den IJssel. 

Behalve verhuur ging men daar ook aan verkoop 
doen. De winkel(formule) leverde direct de Retail 
Jaar Prijs op.
▶ In 1998 begon Mast met franchisen: in samen-
werking met Mark Raemaekers (ex-BVDO) ontwik-
kelde hij de formule Movie MAX, waarvan het 
hoofdkantoor drie jaar later verhuisde naar Son. 
Daarna groeide de organisatie explosief, naar 
175 winkels. ▶ In 2003 verkocht Raemaekers zijn 
aandelen wegens een verschil van inzicht aan Mast.
▶ Twee jaar daarna fuseerde Movie MAX met het 
FILMstation van Ruud en John Bakker. Zij kregen 
samen de helft van de aandelen in de nieuwe 
organisatie in handen, Co Mast de andere helft. 
▶ Datzelfde jaar werd, na meerdere eerdere pogin-
gen, Videoland Nederland overgenomen. Het bleef, 
naast Movie MAX International, een eigen entiteit 
onder een nieuwe holding: Entertainment Retail 
Group (ERG).

▶ Eind 2006 werd in Son een nieuw hoofdkantoor 
betrokken, waarna veel energie en geld geïnves-
teerd werd in sell-thru. Nieuwe producten werden 
aan het assortiment toegevoegd, zoals games, 
Blu-ray en food & beverage. De verkoop hiervan 
moest de jarenlange omzetdalingen in rental com-
penseren. Ook in de automatisering van zowel het 
hoofdkantoor als de winkels werd � ink geïnves-
teerd. Het nieuwe (internet)pakket werkt realtime 
en heeft naar eigen zeggen onder meer geleid tot 
lagere winkelvoorraden en hogere omzetsnel-
heden. Het stelt de organisatie bovendien in staat 
zijn onlinestrategie te koppelen aan de winkels.
▶ Het aantal outlets werd in juli 2008 nog verder 
uitgebreid door de overname van groothandel 
Entertainment Club Benelux en de daaraan gekop-
pelde rentalketen Movies & More (150 vestigingen). 
▶ ERG belevert in de Benelux nu meer dan 
600 winkels.
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apparaten. “We verkopen gameconsoles en spreken 
momenteel met twee leveranciers om ook een Blu-ray-
speler te gaan verkopen. Dat gaan we dit najaar doen 
zoals we dat met dvd-spelers ook gedaan hebben: dus 
bijvoorbeeld in combinatie met een aantal titels.” 
Buiten dat kernaanbod om zoeken winkeliers vaak ook 
zelf naar producten met een hoog rendement. Immers: 
als rentalproducten (met een marge van 60-70%) ver-
ruild worden door retail (met een marge die ruim de 
helft lager ligt), moet daar twee- tot driemaal zoveel 
retailomzet tegenover staan. Dat valt in een dalende 
markt niet mee. Daarom zijn sommige ondernemers 
begonnen met het bijvullen van gebruikte inktcartrid-
ges. “Ik vind niet dat dat in de formule past”, zegt Mast, 
“maar als het de redding is voor een ondernemer, 
stimuleer ik het toch. Als hoofdkantoor voeren we nu 
zelfs inktcartridges in ons assortiment.” Andere moge-
lijkheden die ERG bekijkt, zijn de sluiting van de post-
kantoren, eventuele samenwerkingen met banken en 
de te verwachten openstelling van de wedmarkt. Dit 
alles mede ingegeven door het unieke feit dat zijn 

videotheken zeven dagen in de week open zijn en 
zeven koopavonden hebben.

Die verruimde openingstijden zijn overigens bij wet 
voorbehouden aan verhuurders. Schuilt hierin een ge-
vaar, gezien de verschuiving binnen ERG naar ver-
koop? Mast meent van niet. “De NVDO heeft afspraken 
gemaakt dat branchegerelateerde artikelen wel 
’s avonds en op zondag verkocht mogen worden. 
Welke producten dan precies wel en niet branchege-
relateerd zijn, is nergens nauwkeurig omschreven.” Zo 
zijn veel ERG-winkels al combinatiewinkels met onder 
meer New York Pizza, Music Store, Totaal Gemak en 
Game Mania. Volgens Mast is dat niet in tegenspraak 
met het streven te worden gezien als specialist op het 
gebied van � lm en games. “We proberen natuurlijk zo 
dicht mogelijk bij entertainment te blijven. Zaken als 
gambling, cadeaubonnen en tickets voldoen wat mij 
betreft daaraan. Daarnaast komt 10-12% van onze om-
zet uit food & beverage, maar ook dat vind ik een logi-
sche combinatie. Voor de rest is het beslag op de 
ruimte van belang: inktcartridges kosten een halve 
meter schapruimte, maar als postafhandeling zes of 
acht meter zou kosten, was dat geen realistische optie. 
In de praktijk gaat het echter om een lichtbak aan je 
gevel. En de klanten die een pakje komen afhalen, 
nemen misschien ook een � lm mee. De marges met 
DHL zijn minimaal, maar het genereert wel tra�  c.” 

Verschuiving
Je zou denken dat de verbreding van het aanbod na-
men als Videoland en Movie MAX achterhaald maakt, 
maar daar is Mast het maar ten dele mee eens. “Er 
is wel over aanpassing nagedacht, maar vooral 
Videoland heeft 93% naamsbekendheid. We gaan het 
dus vooral zoeken in de toevoeging van een duidelijke 
pay-o� , die vertelt wat we doen. Wat mij betreft is dat 
‘games & movies’. Of het dan huur of koop betreft, is 
van minder belang, hoewel we het koopelement in de 

toekomst wel meer op de winkelvloer gaan etaleren.” 
Dat het bedrijf zich daarmee wéér vastlegt op slechts 
twee productgroepen, vindt hij geen bezwaar. 
“Tachtig tot negentig procent van de omzet komt uit 
die categorieën. De rest noem ik serviceartikelen.”

De naam Entertainment Retail Group geeft de ver-
schuiving van verhuur naar verkoop al aan, maar dat 
betekent volgens Mast ‘absoluut niet’ dat helemaal 
met verhuur gestopt gaat worden. “Het is een mooi 
en leuk product met een hoge marge, dat nog lange 
tijd in onze winkels zal blijven. Verhuur maakt het ver-
haal ‘movies’ compleet. Je kunt bij ons downloaden, 
streamen, online of fysiek kopen en ook nog steeds 
huren. We zullen nooit alleen een retailketen worden. 
Bovendien: misschien krijgt rental uiteindelijk wel een 
andere betekenis, namelijk producten verkopen voor 
drie of vier euro. Dan krijg je het na gebruik ook niet 
terug. Of wel, en dan krijgt de klant bijvoorbeeld de 
helft van het geld terug.” Daarmee zou ERG dus auto-
matisch de markt van tweedehands producten betre-

den. “Dat zou best eens kunnen, dat vind 
ik ook een heel leuk artikel.”

Eén merknaam
Mast is van mening dat Movie MAX en 
Videoland elkaar moeten beconcurreren. 
“Er worden over en weer geen acties ge-

communiceerd of aangekondigd, anders kun je net zo 
goed de organisaties samenvoegen. Alleen als 
McDonald’s komt en zegt een actie met 400 winkels te 
willen doen, dan doen we het samen.” De omzet uit 
fysieke verkoop is bij de twee ketens gelijkwaardig. 
Movie MAX heeft wat meer winkels maar bij Videoland 
is de gemiddelde omzet wat hoger. Online doet 
Videoland het ongeveer 50% beter vanwege de ho-
gere naamsbekendheid. “Dat zie je aan zo’n deal als 
met KPN (Videoland sloot onlangs een overeenkomst 
met KPN om het � lmaanbod te verzorgen voor diens 
Interactieve TV, WS). Terwijl wij dachten dat de naam 
oubollig was, was die voor hen heilig. Bij de naam 
Videoland denkt iedereen aan � lms kijken en dat is 
precies hun bedoeling.” Toch acht Mast het onwaar-
schijnlijk dat uiteindelijk gekozen wordt de outlets on-
der één merknaam te brengen. “Daar hebben we naar 
gekeken, maar het blijkt dat er bij 20% van de winkels 
doublures bestaan in de postcodegebieden.”

Drie miljoen adressen
Videotheken hebben, dankzij klantenpassen, jarenlang 
een gedetailleerde consumentendatabase kunnen op-
bouwen. Daar is eigenlijk bedroevend weinig voordeel 
uit gehaald, vindt ook Mast. Dat komt onder meer om-
dat het systeem niet waterdicht is. “Als mijn dochter op 
mijn pasje een � lm huurt, kleurt dat onterecht mijn 
pro� el. De pasjes worden in de toekomst dus per-
soonsgebonden en bovendien internet based. Dan 
kunnen klanten ook van hun saldo gebruikmaken als 
ze in een andere vestiging komen dan waar hun pasje 
is uitgegeven. Het maakt het voor ons ook weer mak-
kelijk om de koppeling te maken met bijvoorbeeld 
onze vod-portal. Dat we straks drie miljoen adressen in 
één database hebben en onlangs begonnen zijn de 
klantgegevens te verrijken, maakt die databank ook 
weer interessant voor andere partijen. Naar dat soort 
partijen, die samen met ons zo’n entertainmentpas in 
de markt willen zetten, zijn wij nu op zoek.”

Blu-ray-plan
Onder de vleugels van de ERG, sinds 2006, is een aantal 
zaken in een stroomversnelling geraakt. Behalve een 
koop-dvd-plan kwam er ook een koopgameplan, waar-
na 180 winkels in de verkoop van spellen stapten. Met 
succes, want verschillende ondernemers hebben al aan-
gegeven de huidige drie meter schapruimte dit najaar 
te willen uitbreiden naar vijf meter. Mast geeft overi-
gens aan zich in toenemende mate te willen richten op 
de hardcoregamer. “Iedereen richt zich al op de massa.”
Begin augustus is tevens een Blu-ray-plan uitgerold, 
waarbij de winkelier een commitment van twee jaar 
afgeeft en dat voorziet in drie meter koop-Blu-ray. Een 
forse investering, vindt ook Mast, maar wel noodzake-
lijk om jezelf te positioneren als dé Blu-ray-specialist. 
Maatschappijen als Disney, Sony, Warner en Dutch 
FilmWorks hebben daarbij volgens hem behoorlijk hun 
nek uitgestoken in de vorm van kortingen, retourrecht, 
prijsprotectie en marketing. De Blu-ray Association 
heeft � ink geïnvesteerd in de schapaankleding en de-
monstratiemeubels. De investering van ERG zélf be-
staat uit het neerzetten van ‘een paar ton’ aan 
voorraad. Het bedrijf heeft een eigen ‘reple-
nishment’-systeem, zodat de winkelvoorraad 
van belangrijke titels automatisch op peil ge-
houden wordt. Om de retailformule te kunnen 
waarmaken stapt het dit najaar bovendien 
over van wekelijkse op dagelijkse levering. 
Ook dat vergt een grotere voorraad in het magazijn, 
maar Mast ziet dat niet als een extra risico voor zijn on-
derneming. “Over onze voorraad valt met de leveran-
ciers meestal wel te praten in de zin van retourrecht of 
consignatie, op winkelniveau ligt dat veel moeilijker.”

Sommige ondernemers hebben veel moeite om de 
huidige snelle marktontwikkelingen bij te benen en 
overal aan deel te nemen, erkent Mast. Niet alleen 
mentaal, maar ook � nancieel. Het zijn dan ook forse 
investeringen, geeft hij aan. “Eigenlijk zou je de winkel 
een stuk moeten verbouwen en � inke voorraden moe-
ten aanleggen om klaar te zijn voor retail. Wij probe-
ren te helpen, bijvoorbeeld door met het 
replenishment-systeem te zorgen voor lagere voorra-
den, hogere omzetsnelheden en dus meer rendement. 
Verder levert gezamenlijke inkoop betere deals op, 
bieden we winkeliers de optie om de instapkosten van 
zo’n Blu-ray-plan gespreid te betalen en brengen we 
dit najaar aparte Blu-ray- en gamefolders uit. Zo pro-
beren we het ondernemersrisico te minimaliseren.”

Rendement
Gevraagd wat Mast als de kernactiviteiten van zijn or-
ganisatie beschouwt, zegt hij hoofdzakelijk in te zetten 
op ‘games & movies’. Niet alleen de software, maar ook 

▶ De Entertainment Retail Group zal dit jaar 
naar verwachting tegen de €30 miljoen om-
zetten. ▶ Mast verwacht in de komende drie 
à vier jaar een verdubbeling van dat bedrag. 
Een groot gedeelte van dat bedrag zal uit 
digitale exploitatie komen. ▶ ERG wil dat 
aanjagen door meer KPN-achtige deals te 
sluiten en eigen settop-boxen te verkopen.

Omzet en prognose

“De naam Videoland was 
voor KPN heilig ”
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Eigen settop-box
erG heeft de ambitie uitgesproken in de benelux de 
grootste speler te worden op het gebied van vod. 
mast wil dat bereiken door partners te zoeken op het 
gebied van distributie, zoals KpN, maar ook door met 
andere partijen af te spreken om hun onlinefilmportal 
te gaan verzorgen. “een nieuwe blu-ray-speler van LG 
en een nieuwe tv van samsung hebben bijvoorbeeld 
een internetaansluiting, wat dus kansen biedt voor 
vod. Dat kunnen wij voor hen invullen. Zo kun je ook 
denken aan winkelketens of de ps3. De kosten voor 
het eenmalig omzetten van fysiek naar digitaal heb-
ben wij toch al, dus voor hoe meer partijen wij het 
doen, des te goedkoper het wordt.”

movie mAX en Videoland gaan dit najaar in samen-
werking met ontwikkelaar Daily media ook een eigen 
settop-box op de markt brengen. er zijn al prototy-
pen voor een internet based en een WiFi-variant. De 
reden voor deze stap is simpel: “Door gebrekkige 
marketing en een slecht filmaanbod gebruikt maar 
30% van de kopers van settop-boxen de vod-optie. 
Ik ben ervan overtuigd dat als wij die apparaten ver-
kopen, 100% van de kopers die voor vod gaan ge-
bruiken. een verdriedubbeling van de omzet dus.” 
(meer hierover recentelijk in entertainment business 
Newwwz, Ws) De relatie van erG met de industrie 
wordt door de ceo omschreven als ‘over het alge-
meen goed’. “De leveranciers willen op dit moment in 
een land als Nederland maar een beperkt aantal deals 
met grote partijen, maar er zijn ook maar een paar 
grote partijen. Je hebt een paar telco’s (KpN en tele2, 
en belgacom in belgië) en kabelaars (UpC en Ziggo, 
en telenet in belgië) en dan houdt het op. Die spelers 
gaan de deals krijgen.” De overeenkomst van 
Videoland met KpN kennende, lijkt met deze uit-
spraak ook duidelijk met welke partijen erG nog 
meer om tafel zit. movie mAX heeft immers nog geen 
soortgelijke deal kunnen sluiten.

mast ontkent dat erG, door onlineverkoop en vod aan 
te bieden, concurreert met zijn eigen ondernemers. 
“Die worden daar ook wijzer van. Als een consument 
uit zijn postcodegebied online een film huurt of koopt 
– ook via KpN – krijgt die ondernemer vijftig cent tot 
een euro uit die omzet. Niet als compensatie voor  
gederfde inkomsten, want dat verband is nog niet 
aangetoond, maar omdat we een merknaam gebrui-
ken die hij mede heeft helpen grootmaken.”

Verdere uitbreiding
erG belevert nu 600 winkels maar kijkt nog altijd om 
zich heen. “We zijn aan het onderzoeken of we in  
de rentalbranche nog wat slagen kunnen maken  
(in Nederland zijn Filmclub en ster Videotheken de 
enige echte overgebleven concurrenten; bij onze 
zuiderburen o.a. Videoland belgië en envico bVbA, 
Ws), en kijken ook buiten de benelux. Vorig jaar wa-
ren we dicht bij de overname van een keten in polen 
en nu zijn we daar en in Duitsland weer aan het kij-
ken naar de mogelijkheden op digitaal gebied.”
Ondermijnt een dergelijke machtconcentratie niet 
het retaillandschap? “Dat valt wel mee. Volgens mij is 
het alleen maar kostenefficiënter.” Voor erG in elk 
geval... “maar vooral ook voor de ondernemers en le-
veranciers.” en ook voor de consument? “Die merkt 
daar niet zoveel van, denk ik.” ■
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