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Nieuwe eigeNaar music store wil aaNtal outlets uitbreideN

▶ XITE wordt kabel-, mobiel- en   
     onlineclipzender
▶ Streven: alle entertainmentcontent via alle    
     kanalen
▶ Music Store gaat A1-locaties testen

Dat aMg tot nu toe redelijk onopgemerkt 
te werk kon gaan, komt mede door haar 
vestigingsplaats. Niet in het brandpunt 

van de entertainmentbranche, maar op de ze-
vende verdieping van het eerste betonnen pand 
van Nederland, een oude overslagloods in Rotter-
dam. Het bestuur van het pas twee jaar geleden 
opgerichte bedrijf bestaat uit drie personen: ceo 
René Delwel en medeoprichters Derk Nijssen en 
Markwin Maring. Laatstgenoemde nam niet deel 
aan onderstaand interview. Van de drie hoofdac-
tiviteiten van de groep is Nijssen verantwoordelijk 
voor XItE, terwijl Music store en avalon services 
door Delwel worden aangestuurd.

Wat zijn de kernactiviteiten van de drie poten 
onder AMG?
Delwel: “XItE is een interactieve clipzender waar-
van een soort bètaversie nu al draait via de kabel-
netten van uPC en CaIW, 
en het mobiele netwerk 
DVB-H van KPN. Er komt 
per 1 september ook een 
onlineplatform en moge-
lijk een retailactiviteit 
met de brandnaam XItE. 
Music store is sinds kort onze retailketen, bestaan-
de uit eigen en franchisewinkels, een onlineactivi-
teit die sterk zal worden uitgebreid en een 
groothandelstak. We overwegen die wholesale-
poot onder te brengen bij onze derde divisie 
avalon services. Die levert diensten binnen en bui-
ten de groep. Daaronder valt Digital Media Power 
(DiMP), dat een downloadplatform heeft en via in-
ternet achtergrondmuziek verzorgt in winkels. Die 
activiteit biedt al gelijk crossovermogelijkheden 
met XItE. Bij services hoort ook Rebel, dat wij fifty-
fifty met united Broadcast Facilities hebben opge-
zet. Rebel bouwt de interactieve achterkant voor 
XItE en kan dat ook voor derden doen.”

Welke content kan XITE aanbieden en op welke 
manieren?
Nijssen: “Op de kleinste na, hebben wij deals met 

alle majors en de belangrijkste independents. 
Daardoor kunnen wij om te beginnen zo’n  
15.000 clips aanbieden. ‘Lineair’, zoals de andere 
clipzenders, maar ook in de vorm van genregerich-
te kanalen. tevens voegen wij unieke interactieve 
mogelijkheden toe en kan de consument de  
playlist helemaal zelf bepalen.”

Zoals bij bijvoorbeeld Musiqlub?
Nijssen: “Dat wordt op internet onze voornaamste 
concurrent ja, maar een interactief kanaal via de tv 
of je mobiel is een heel andere beleving. Wij ver-
wachten binnen een halfjaar op bijna alle 
Nederlandse digitale kabelnetwerken in het basis-
pakket te zitten.”

Jullie bedrijfsdoelstelling lijkt de hele keten te 
beheersen...
Nijssen: “Wij willen vooralsnog niet zelf content 
creëren, maar wel alle beschikbare entertainment-
content via alle relevante verkoop- en distributie-
kanalen aanbieden. Dat is dus niet alleen muziek, 
maar zeker ook film en games. uiteindelijk maakt 
het ons niet uit via welk kanaal de klant een pro-
duct afneemt.”

In dat opzicht is de overname van Music Store 
dus meer een investering in een middel dan een 
doel...
Delwel: “Music store past in onze filosofie, wat niet 
wegneemt dat we in de toekomst wel wat zaken 
zullen aanpassen.”

Op assortimentsgebied bijvoorbeeld? Wat 
gebeurt er met de tijdschriften, sigaretten, 
snoep...? Blijven die in de winkel, of verdwijnen 
ze langzaamaan van het toneel?
Nijssen: “Het worden meer dan voorheen echte  
entertainmentwinkels. sommige productgroepen 
horen daar niet bij, maar andere, zoals merchandise 
en tickets, juist wel. Je kunt je zelfs voorstellen dat 
grotere filialen kleine events gaan organiseren. 
sommige activiteiten moeten omzet genereren, 
andere traffic.” ▶

“Elk bedrijf moet zijn eigen  
broek kunnen ophouden ”

Avalon wil groter deel van grotere koek
En opeens was daar een nieuwe grote speler op de entertainmentmarkt. 
Avalon Media Group (AMG) bleek al eigenaar te zijn van Digital Media 
Power, maar nam onlangs, na ruim een jaar onderhandelen, ook de Music 
Store-keten over. Hoog tijd voor wat inzage in de toekomstplannen.

Door Werner SchloSSer

Het AMG-bestuur v.l.n.r. René Delwel, 
Markwin Maring en Derk Nijssen.
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Waarom is gekozen voor overname van juist Rigu 
Sound/Music Store?
Delwel: “Er sloten maar twee bedrijven aan op onze 
plannen: Free Record Shop en Rigu. Om te begin-
nen moet er natuurlijk iemand bereid zijn zaken te 
doen. Rick (Guurink, toenmalig eigenaar Rigu 
Sound/Music Store, WS) was dat en we zijn er prima 
uitgekomen. Voor ons is het belangrijk dat Rigu zo-
wel een redelijk landelijk dekkende winkelketen als 
een groothandel heeft, die in alledrie de belang-
rijke productsegmenten opereren.”

Wat is precies het belang van de groothandel 
voor het model dat jullie voorstaan?
Delwel: “Het aanbieden van een lineair tv-kanaal of 
streaming muziek is wezenlijk een groot verschil 
met het verkopen van downloads. Er zijn heel veel 
bedrij� es die dat laatste doen, en die hebben het 
allemaal moeilijk met hun inkoop. Wij bundelen 
dat binnen de groep en hebben daardoor een veel 
sterkere uitgangspositie.”

Het inkoopstuk van de groothandel is dus 
belangrijker dan de distributietak?
Nijssen: “Door de inkoop te bundelen kun je betere 

Tijdlijn Avalon Media Group

Q4 2006 Start Avalon 

Media Group begin 2007 Start van de 

werkzaamheden binnen XITE

zomer 2007 Joint venture-overeenkomst 

met United Broadcast Facilities

begin 2008 Lancering test met 

platform DVB-H
Q2 2008 Soft launch XITE TV

Q2 2008 Acquisitie DiMP

juli 2008 Acquisitie 

Rigu Sound/Music Store

▶ ▶ ▶ ▶

Maar met een ko�  ezetapparaat en een down-
loadzuil ben je er niet...
Delwel: “Het is nu niet het moment om hier uitge-
breid op in te gaan, maar feit is dat wij een tv-zen-
der, download- en streaming platforms hebben, en 
de hele audio- en videodatabase al volledig gedigi-
taliseerd is. Door het achterwege blijven van voor-
raadkosten is het online en mobiel verkopen van 
digitale bestanden margetechnisch natuurlijk te 
prefereren boven welke vorm van fysiek product 
dan ook. De ruimte die vrijkomt door minder titels 
fysiek aan te bieden, kun je benutten om de winkel 
aantrekkelijker te maken.”
Blijven alle activiteiten van Rigu ook op de 
langere termijn gehandhaafd?
Delwel: “Dat kun je nooit zeggen. Alle activiteiten 
en 160 medewerkers van Rigu Sound/Music Store 
sluiten aan op die van AMG. Maar ook als het be-
drijf niet binnen de groep was gekomen, had het er 
over vijf jaar anders uitgezien dan vandaag.”
Passen ook de eigen winkels binnen de AMG-
� loso� e?
Nijssen: “Je zult altijd franchisers en eigen winkels 
houden, maar in welke verhouding... nog geen 
idee.”

Blijft het vestigingsbeleid van Music Store (geen 
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Sinds wanneer was je naar een overnamepartner 
op zoek en wat was de aanleiding?
“Tot enkele jaren terug was ik zelf altijd op het over-
namepad en heb ik bijna alle Nederlandse enter-
tainmentketens, behalve die van de Free Record 
Shop Holding, overgenomen (zie tijdlijn). Toen de 
markt in 2005 enorm daalde, ben ik gaan kijken 
naar mogelijkheden tot samenwerking met andere 
partijen om zo synergievoordelen te behalen. Ik 
heb met verschillende partijen gesproken voordat 
ik anderhalf jaar geleden in gesprek kwam met in-
vesteringsmaatschappij Avalon Media Group. Zij 
wilden een grote entertainmentgroep opzetten, 
bestaande uit fysieke en onlinecomponenten.”

Hoe stond Rigu Sound/Music Store er op dat 
moment voor?
“Op zich goed. We hadden net een sanering van 
niet-rendabele winkels achter de rug. Daardoor was 
de groei in omzet beperkt, minder dan die van de 
totale entertainmentmarkt, maar hebben we een 
gezonde winst geboekt. Van gedwongen verkoop 
was dan ook geen sprake. In tegendeel: ik stond er 
in de onderhandelingen goed voor. Zonder bedra-

gen te noemen, ben ik dik tevreden met de 
uitkomst.”

Je trekt je terug als algemeen directeur, maar 
blijft via een managementovereenkomst ver-
bonden aan AMG. In welke constructie?
“Ik heb geen operationele rol meer bij Music Store 
en ben, in beginsel voor drie jaar, consultant gewor-
den op AMG-groepsniveau. Een aantal lopende tra-
jecten rond ik af en ik zal de relaties blijven 
onderhouden met partijen waarmee ik al contact 
gezocht had voordat van overname door Avalon 
sprake was. Ik heb een Europees relatienetwerk in 
de branche opgebouwd en sommige van die be-
drijven zijn ook voor AMG wellicht interessant om 
mee samen te werken of zelfs over te nemen. 
Hiermee zou op termijn invulling gegeven kunnen 
worden aan de internationale ambities.”

In de bekendmaking van de overname stond: 
‘De � nanciële positie van Rigu Sound BV (…) zal 
door deze transactie niet worden gewijzigd’? 
Wat wordt daarmee bedoeld?
“Dat de koopsom is betaald door de overnemende 

partij en niet door kapitaal aan het bedrijf te ont-
trekken. Kortom: dat Rigu Sound een solvabele par-
tij is.”

Je zegt ervan overtuigd te zijn dat met deze 
transactie de toekomst voor Rigu Sound verze-
kerd zal zijn. Was die toekomst vóór de overname 
in gevaar?
“Als dat je conclusie is, was de formulering niet zo 
handig. Het tegendeel is waar: AMG wil op langere 
termijn naar een bredere distributie van entertain-
mentproducten, met abonneevormen voor digitale 
content die via onder meer tv en internet verkregen 
kan worden. Rigu Sound/Music Store zal integraal 
in deze toekomstmodellen participeren. Ook de 
franchisenemers pro� teren hiervan. Het is de inten-
tie dat zij een vergoeding krijgen per abonnee die 
in hun regio geworven wordt.”

Wat gebeurt er met jouw zetel in het NVER-
bestuur?
“Ik ben op persoonlijke titel gekozen en vertegen-
woordig Music Store en Avalon in elk geval tot de 
volgende verkiezingen.”

Rick Guurink, voortaan AMG-consultant: “Dik tevreden“

deals sluiten. Wij zijn nu de derde of vierde inkoop-
organisatie van Nederland. Het is ook in het belang 
van de industrie om zaken te doen met bedrijven 
die hun content zo breed mogelijk kunnen verko-
pen. En als wij het goed doen, zou zo’n hele discus-
sie over het moeten betalen van voorschotten geen 
issue meer moeten zijn.”

Is er voor een keten als Music Store nog wel ruimte 
in het huidige entertainmentlandschap?
Nijssen: “Over de vorm kun je speculeren, maar ik ge-
loof heilig in retail. Vooral de combinatie van fysiek 
en online. Het mooie van een fysieke winkel is, dat 
het een punt is waar je face to face contact kunt heb-
ben met je klant. Online heb je dat persoonlijke niet.”

Heeft de consument van nu nog wel behoefte aan 
dat persoonlijke contact?
Delwel: “Wij denken van wel, maar het is zaak na te 
denken over wat je de klant in die winkel gaat aan-
bieden. Wij hebben ideeën over andere toepassin-
gen, waardoor het leuker wordt om in een winkel 
te komen. Zonder in details te treden: in de toe-
komst ben je als klant in de winkel actiever met de 
content bezig dan voorheen.” ▶

“Het online en mobiel verkopen van digitale bestanden is te 
prefereren boven welke vorm van fysiek product dan ook.”
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Blijft het vestigingsbeleid van Music Store  (geen 
A1-locaties) gehandhaafd?
Delwel: “Ik snap dat met het huidige businessmodel 
A1-locaties niet kunnen uitblijven. Het punt is dat we 
nog geen idee hebben hoeveel omzet per vierkante 
meter we met onze nieuwe retailformules gaan rea-
liseren. Toch denk ik dat we wel een aantal dingen 
gaan proberen op A1-locaties. Als je het niet test, 
kun je het ook nooit weten.”

Er zijn nu 133 Music Store-� lialen. Hoeveel winkels 
zal de keten over vijf jaar hebben? 
Delwel: “We blijven winkels openen en sluiten, maar 
het totaalaantal zal zeker hoger zijn dan nu.”

Zijn dat dan allemaal stenen gebouwen of ook 
bijvoorbeeld downloadzuilen in boekwinkels, of 
shop-in-shops?
Delwel: “Beide sluit ik niet uit. DiMP heeft al dergelij-
ke zuilen ontwikkeld. We willen in elk geval het aan-
tal verkooppunten laten stijgen.”

De omzet van Rigu Sound bedroeg over 2007 
ruim €60 miljoen. Wordt de winstgevendheid van 
Rigu een doel op zich, of wordt gekeken naar het 
totaalpakket binnen AMG?
Delwel: “Elk bedrijf moet zijn eigen broek ophouden, 
maar de synergie tussen de bedrijven gaat voor een 
signi� cant deel de winstgevendheid van de groep 
bepalen. Het totaalresultaat moet hoger uitvallen 
dan de optelsom van de bedrijfsresultaten.”

Wordt Avalon lid van de NVER?
Nijssen: “Dat lijkt me wel, maar ik heb nog geen se-
conde nagedacht over wat met de bestuurszetel van 
Rick gebeurt nu hij weg is.”

Vind je enige mate van collectiviteit nuttig?
Nijssen, gekscherend: “Ja, ‘samen voor ons eigen’.”
Delwel: “Collectieve acties kunnen belangrijk zijn 
om te zorgen dat de koek groter wordt. Daar werken 
wij graag aan mee. Maar wij willen ook een groter 
deel van de koek, en dat bereik je niet met branche-
brede campagnes. We willen ons huidige marktaan-
deel uitbreiden en in principe trekken wij daarbij ons 
eigen plan.”

Willen jullie dat bereiken met één algemeen merk 
(Music Store) of meerdere doelgroepgerichte 
merken?
Delwel: “Voor beide is veel te zeggen. Theoretisch is 
segmentering mogelijk. XITE is een jongerenmerk 
en Music Store een breed merk, dus als wij meer jon-

geren zouden willen trekken en rebranding in XITE 
daarbij zou helpen, dan is dat een optie.”

Over het overnamebedrag doen jullie geen 
mededelingen, maar hoe ziet de � nanciële struc-
tuur van AMG eruit?
Nijssen: “Markwin en ik zijn grootaandeelhouders en 
daarnaast is er nog een klein aantal private aandeel-
houders. Bij overnamen willen wij 100% van de aan-
delen in handen krijgen, onder de voorwaarde dat 
wij het management gaan voeren. Zo ook bij Music 
Store. Een deel van de overnamesom is betaald in de 
vorm AMG-aandelen, waarmee Rick een minder-
heidsbelang in AMG heeft verkregen.”

Jullie distribueren nu content via internet, 
mobiel, de kabel en winkels. Welke verschuivin-
gen verwachten jullie daarin? 
Nijssen: “Eerlijk gezegd maakt dat voor ons niet zo-
veel uit. In de toekomst heb je een klant met x te be-
steden en bedienen wij die klant met een mix van 
kanalen. Retail blijft daarin een heel belangrijke rol 
spelen, hoewel die rol inhoudelijk wel zal wijzigen.” 

Zijn de ambities van AMG beperkt tot 
Nederland?
Delwel: “Nee. De Avalon-formule moet zich eerst in 
Nederland bewijzen, maar daarna is het voor de 
hand liggend om deze ook in andere Europese lan-
den uit te rollen.” ■

Tijdlijn Rigu Sound

1982 Start w
inkel Sound 

Discount, Delft

1985–1990 Im
porteur/

grossier 1992 Overname groothandel 

Rotonde B.V.

1993 Overname Music House 

(25 winkels)

1994 Total lo
ss na brand

1995-1998 Start 

franchiseformule Music House 

(25 winkels) 1999 Overname Nederlandse 

Music Shop Groep (40 winkels, 

90 shop-in-shops)

sep. 2000 Overname 

70 Ear & Eye-/Easy-winkels

nov. 2000 Overname 

The Music Store (60 winkels)

sep. 2001 Start M
usic 

Store-formule

jul. 2
008 Overname 133 

winkels door Avalon Media 

Group

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

Hoe kijk je aan tegen de overname van Rigu 
Sound/Music Store door AMG?
“Ik heb Rick van harte gefeliciteerd met de ver-
koop. Iedere ondernemer streeft op een gegeven 
moment naar een optimale opbrengst van zijn be-
drijf. Voor de branche is het goed dat gekozen is 
voor samenwerking met een � nancieel solide be-
drijf dat in de media zit. De synergie van clicks & 
bricks kan mooie dingen opleveren.”

Wat vind je van het vertrek van Guurink uit de 
operationele leiding van het bedrijf?
“Rick heeft zeker zijn strepen verdiend binnen de 
branche. Hij vervulde voor veel solitaire winkeliers 
een rol. Zijn groothandel heeft veel kleinere win-
keliers in staat gesteld te (blijven) bestaan.” 

Welke gevolgen zal de overname hebben voor 
het retaillandschap in Nederland?
“Ik kan niet achter de schermen van de Avalon 
Media Group kijken en weet dus nog niet wat hun 
toegevoegde waarde kan zijn. Ik begrijp dat in elk 
geval de digitale strategie wordt verstevigd, en dat 
biedt ook kleine winkeliers voldoende kansen. Het 
is aan hen om die met beide handen aan te 
grijpen.”

Wat gebeurt er met de positie van Guurink in het 
NVER-bestuur?
“Iets breder gesteld streeft de NVER ernaar dat de 
grote marktpartijen in het bestuur vertegenwoor-
digd zijn. Daar gaan we in de volgende vergade-
ring met Rick over praten.”

NVER-voorzitter Martin de Wilde: 
“Voldoende kansen”

“Uiteindelijk maakt het ons niet uit via welk kanaal de klant een 
product afneemt."
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