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Door Werner Schlosser

Foto’s: Ton Kastermans Fotografie

olgens Theo Olierook (vice-president Free

Record Shop Holding) bedient die ene FAME

music Megastore in Amsterdam 3 tot 4% van de

totale Nederlandse geluidsdragersmarkt…

Van Tetering: “Dat klopt wel ongeveer, maar dat

wisselt heel erg per maand. Omdat hier erg veel

toeristen komen, beleven wij bijvoorbeeld een

uitschieter in de zomer. Afgelopen juli hebben

we bijna dezelfde omzet gedraaid als in decem-

ber 1999. Natuurlijk hebben we met kerst ook

wel een piek, maar die is minder heftig. Omdat

het hier altijd druk is, zijn de pieken hier sowieso

niet zo extreem als elders.”

Hoe merk je verder dat er bij FAME
music veel toeristen komen?

Van Tetering: “60% van onze bezoekers is toe-

rist. Vaak wordt er in de zaak dan ook meer En-

gels dan Nederlands gesproken. Maar je merkt

het ook aan wat je verkoopt, en dan weer vooral

in de breedte. Neem een land als Frankrijk, dat

een groot land is met een grote muziekmarkt,

probeer daar maar eens breedte te krijgen.”

De Ruiter: “Je ziet hier ook veel ‘lijstjesmen-

sen’, mensen die dag en nacht en waar dan ook

ter wereld een verlanglijstje met cd’s in hun zak

hebben. Die lijstjes zie je hier vaak tevoorschijn

komen en gelukkig kunnen de meeste mensen

daar na hun bezoek wel

weer wat van afstrepen.”

Hoe ziet de rest van
jullie klantenkring
eruit?
Van Tetering: “Dat zijn

voornamelijk muzieklief-

hebbers. Maar er komen

hier ook veel early adapters.

Dat zie je bijvoorbeeld aan

de gigantische dvd-omzet

die we de afgelopen jaren

gehaald hebben. Maar door-

dat we alle genres verkopen,

zijn we eigenlijk een 8 tot

88-winkel.”

“Zo’n 10.000 van onze vaste

klanten zijn opgenomen in

een database. Die hebben we

de afgelopen 10 jaar opge-

bouwd door formulieren uit

te delen met de vraag ‘Wilt u

op de hoogte gehouden wor-

den…’. Daar wordt altijd

goed op gereageerd, maar we deden tot nu toe

bijna niets met die gegevens. Binnenkort starten

we een test met een klantenpas, waarop je ook de

aankoopgegevens kunt registreren. Je kunt daar

echter alleen iets van zeggen bij de groep heavy

users. Die zou je dan bij wijze van spreken

nieuwsbrieven op maat kunnen sturen. Op dezelf-

de manier kun je internet strategisch inzetten.”

Bieden jullie producten te koop aan
via jullie site?
Van Tetering: “Nee, we bieden ze alleen aan. De

“60% van onze bezoekers is toerist”
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Jan Scholing (salesdirector
edel records)
Wat is de toegevoegde waarde van FAME aan

het hedendaagse retaillandschap?

“Wat zeer duidelijk bij FAME aanwezig is, is

het vakmanschap van de verkopers die allemaal

hun mannetje staan qua repertoirekennis. En de

bereidheid van De Ruiter en Van Tetering, en

niet te vergeten de inkopers, om mee te werken

aan speciale acties met soms niet echt voor de

hand liggend repertoire. Verder is het natuurlijk

de enige zaak in Nederland die zo’n breed as-

sortiment voert en dat merk je aan hun bestel-

lingen, die enorm breed zijn.”

Welk verkoopsucces hebt u met name dank-

zij FAME gehaald?

“Zij hebben zeker hun steentje bijgedragen aan

het succes van Craig David, die vooral in het

begin opvallend goed verkocht bij FAME. Daar

hebben we een mooi vervolg aan gegeven met

de viering van hun 10-jarig bestaan. Wat mid-

price betreft doen ze ook goed werk voor ons en

dat zal zeker gecontinueerd worden.”

Welke omzetmaker werd in eerste instantie

niet door FAME ingekocht?

“De eerste levering van het Toy-Box-album was

niet bijzonder, maar dat hebben ze later meer

dan goed gemaakt.”

Welke adviezen geeft u FAME voor de ko-

mende 10 jaar?

“Onderschat muziek-dvd’s niet qua potentie en

zorg dat de zaak nog meer muziek gaat uitstra-

len dan die nu al doet. De eerste aanpassing is in

elk geval geslaagd te noemen, qua productpre-

sentatie en overzichtelijkheid. “Blijf alsjeblieft

dat doen waar jullie goed in zijn en probeer dat

nog verder te optimaliseren.”

Hadelin del Marmol (sales-
director Sony Music Benelux)
Wat is de toegevoegde waarde van FAME aan

het hedendaagse retaillandschap?

“De expertise van het personeel, de echte servi-

ce en de breedte van het assortiment zijn duide-

Dennis van Tetering: “Cowboylaarzen, bongo’s en beeldjes

van Mozart…”



huidige ontwikkelingen laten ook duidelijk zien

dat een webwinkel geen goed plan is. De inves-

teringen zijn hoog en het duurt lang voordat er

wat voor terugkomt. Bovendien zouden we, als

het een succes zou worden, een groot logistiek

probleem krijgen. Daar komt nog bij dat je de

sfeer van een winkel niet kunt vertalen naar in-

ternet. Daarom proberen wij met de site mensen

te stimuleren om naar de winkel te komen. Want

hier zijn we goed. Ik geloof wel in het veiling-

idee: een ruilbeurs waarbij consumenten onder-

ling materiaal kunnen uitwisselen en wij de laat-

ste vijf gesigneerde Destiny’s Child-cd’s kunnen

aanbieden aan degenen die het eerst naar de

winkel komen. Op is op!”

Hoe luidt de formule van FAME music?
Van Tetering: “Onze doelstelling is om alles te

kunnen leveren wat wereldwijd verkrijgbaar is.

Wat gewoon in Nederland leverbaar is, kopen

we hier in, voor speciale dingen wijken we uit.

Maar dat mag nooit ten koste gaan van de rela-

tie met de Nederlandse maatschappijen. Overi-

gens ga ik dat niet allemaal op voorraad zetten,

dat gaat ook via klantenbestellingen. En dat zijn

dan niet alleen Nederlandse klanten, zoals je

zou verwachten. We krijgen zelfs wekelijks

brieven uit het buitenland met het verzoek om

een cd te bestellen en

op te sturen. En dat

doen we dan ook, mits

er vooruit betaald

wordt.”

Waaruit bestaat
jullie assorti-
ment?
Van Tetering: “Onze

kerncompetentie is na-

tuurlijk muziek, en dan

bedoel ik cd’s en lp’s.

We zijn weer met vinyl

begonnen en die omzet

is het afgelopen jaar

bijna verdrievoudigd.

Maar zo’n 80% van de

voorraad bestaat uit

cd’s. Daarnaast hebben

we natuurlijk nog dvd,

video en games, maar

games is niet zo gek

veel meer. En dan is er

nog allerlei merchandi-

se, een mix van boe-

ken, T-shirts, opbergsystemen en blanks, bij el-

kaar ongeveer 5% van het geheel. Wat mij in het

jaar dat ik hier nu werkzaam ben vooral is op-

gevallen, is het feit dat de nadruk blijft liggen op

cd’s, ondanks alle verhalen over kopiëren, inter-

net, etc. Die 80% is vrij constant.”

Welke accentverschuivingen kunnen
we de komende jaren verwachten?
De Ruiter: “Cd’s is waar we sterk in zijn. Daar-

in willen we ons ook onderscheiden. Je ziet dat

andere winkels het steeds meer in extremen

gaan zoeken en wij zijn daarin misschien heel

ouderwets: schoenmaker blijf bij je leest.”

Van Tetering: “Free Record Shop wordt bij-

voorbeeld steeds meer een doelgroepwinkel,

met al die producten eromheen. Wij hebben

ook wel eens een uitstapje geprobeerd, maar je

merkt dan dat wij daar lang zo goed niet in zijn

als zij. Natuurlijk proberen we ook wel eens

wat nieuws. Sinds mei vorig jaar verkopen we

Palmtops en MP3-spelers. Dat is leuk, maar je

kunt er niet je brood mee verdienen. 80% is

nog steeds cd’s.”

Maar hoe lang blijft dat nog zo…
Van Tetering: “Kijk, we blijven natuurlijk op

zoek naar nieuwe producten die bij onze winkel
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lijk de sterke punten van deze megastore. Ook

niet te vergeten de evenementen en de regelma-

tige maatacties voor de consumenten. De inrich-

ting van de winkel zorgt voor een goede zicht-

baarheid van de producten, waardoor de consu-

menten worden aangespoord tot impulsaankoop

en zo nieuwe producten ontdekken.”

Welk verkoopsucces hebt u met name dank-

zij FAME gehaald?

“Vooral Mariah Carey, die ook twee succesvolle

instores gedaan heeft. Maar er zijn nog veel an-

dere artiesten die mede dankzij FAME music tot

succesvolle acts zijn uitgebouwd.”

Welke omzetmaker werd in eerste instantie

niet door FAME ingekocht?

“Ook hier zijn er meerdere, maar het opval-

lendst is zeker Charlotte Church.”

Welke adviezen geeft u FAME voor de ko-

mende 10 jaar?

“Ten eerste: zo doorgaan, en ten tweede: blijf u

aanpassen aan de markt, maar eerst en vooral

aan de consumenten, zonder de ‘visibiliteit’ uit

het oog te verliezen.”

Alex ter Beek (hoofd verkoop
PIAS Benelux)
Wat is de toegevoegde waarde van FAME aan

het hedendaagse retaillandschap?

“FAME bewandelt niet uitsluitend de al betre-

den paden maar probeert creatief te zijn en ei-

gentijds te ondernemen. Het is een winkel die

zich op titelniveau sterk kan maken en daar

ook erg goed in kan scoren. Met name in de

breedte zijn er hier nog veel successen te boe-

ken.”

Welk verkoopsucces hebt u met name dank-

zij FAME gehaald?

“Met name dankzij FAME schiet me niet echt

iets te binnen. FAME behoort voor ons echter

wel vaak tot de winkels die in een vroegtijdig

stadium al met onze titels aan de slag gaan en

dus mede aan de basis staan van menige ‘break-

ing act’.”

Welke omzetmaker werd in eerste instantie

niet door FAME ingekocht?

“Zover ik weet zijn er geen echte missers ge-

weest. Vanzelfsprekend zijn er wel de nodige

meningsverschillen over ‘opnemen in het assor-

timent’ of echt ‘ergens voor gaan’.”

Jeroen de Ruiter: “We hebben behoorlijk feestgevierd toen de holding de Virgin-winkels over-

nam.”
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passen, maar dat zal altijd muziekgerelateerd

zijn. Zo zijn we aan het onderzoeken of we, als

we straks de countryafdeling gaan uitbreiden,

ook Stanton-hoeden en cowboylaarzen moeten

gaan verkopen. Of bongo’s bij Afrikaanse mu-

ziek, beeldjes van Mozart op klassiek of beeld-

walkmans bij de dvd’s. Lifestyleproducten dus.

Zo’n afweging wordt echter altijd vanuit de

productgroepen, de genres, genomen. Maar on-

getwijfeld zal op termijn het huidige aandeel

van 5% aan bijproducten gaan groeien. En de

daling van de muziekmarkt zal verder doorzet-

ten.”

Bestaat FAME music over 10 jaar
dan nog wel?
Van Tetering: “Zeker. Alleen al de locatie biedt

ons voldoende bestaansrecht. In het slechtste

geval wordt de geluidsdrager vervangen door

een digitaal formaat. Nou ja, het is natuurlijk

wel zeker dat dat gaat gebeuren, het is alleen de

vraag hoe en wanneer, maar zelfs dan blijft er

een groep mensen die het originele product wil

hebben.”

Zal die groep groot genoeg zijn 
om zo’n grote winkel draaiende te
houden?
Van Tetering: “Ik denk het wel, want door die

verandering zal ook de shake-out, waar al jaren

over gesproken wordt, versneld plaatsvinden.

Wij hebben daarin op twee vlakken geluk: onze

locatie is heel erg goed, en we zijn onderdeel

van een krachtige holding. We kunnen dus

eventueel wat klappen opvangen. Daarnaast zie

je bij de concurrenten steeds meer verschra-

ling: het worden steeds meer ketens en steeds

minder speciaalzaken. FAME herbergt echter

negen speciaalzaakjes in één grote winkel.”

Welke segmenten bedienen die dan?
Van Tetering: “Die negen hoofdgroepen zijn

dance, internationaal, klassiek, jazz, pop, rock,

video, dvd en games. Daar zijn we in de loop

der tijd ook goed in geworden. Die formule zal

in de toekomst dan ook steeds meer onze on-

derscheidende kracht worden. Als je kijkt naar

de andere grote spelers in de markt op dit mo-

ment: Music House, Free Record Shop en Ven-

www.muziek-en-beeld.nl
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(Advertentie)

Welke adviezen geeft u FAME voor de komen-

de 10 jaar?

“Ik betwijfel of Van Tetering op advies zit te

wachten…”

Elsbeth de Reuver (sales-
manager EMI Music Holland)
Wat is de toegevoegde waarde van FAME aan

het hedendaagse retaillandschap?

“Breedte, specialisme en liefde voor muziek.”

Welk verkoopsucces hebt u met name dankzij

FAME gehaald?

“Loop nu eens binnen en kijk naar de Beatles-pre-

sentatie!”

Welke omzetmaker werd in eerste instantie niet

door FAME ingekocht?

“Die moet nog komen.”

Welke adviezen geeft u FAME voor de komen-

de 10 jaar?

“Laat muziek en creativiteit de leidraad blijven.”

(Advertentie)

Only ten years

young and

already

FAME(ous)

Only ten years

young and

already

FAME(ous)
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dex, dat assortiment stelt niet zoveel voor. 10 à

15.000 titels op voorraad, heel veel puur chart-

werk, een hele verzameling Best Of’s en wat

midprice, dan houdt het op. Wij gaan veel ver-

der.”

Zal ook FAME music op den duur
overgaan op digitale distributie?
Van Tetering: “Listen-on-demand, pay-per-view,

noem maar op, dat zal onder een grote groep

mensen heel populair worden. Aan de andere

kant is er ook nog een club mensen die het leuk

vindt om muziek te verzamelen en het fysieke

product wil hebben. Dat zijn voor ons de interes-

sante klanten. De komende 10 jaar zal die shake-

out en verschraling plaatsvinden, waardoor de

winkels die er nog zijn nog minder zullen aan-

bieden. Als je dan in hartje Amsterdam, wat altijd

een winkelgebied zal blijven, internet of niet, een

megastore hebt die nog wel probeert alles te kun-

nen leveren, dan ben je voor die mensen over tien

jaar een nog interessantere winkel dan nu.”

Maar het lijkt toch logisch dat het
Brand-systeem van Free Record

Shop ook zal overwaaien naar FAME
music?
Van Tetering: “Ik ben daar absoluut in geïnteres-

seerd, maar dan wil ik wel een catalogus kunnen

aanbieden die ook interessant is en bij ons past.

De kluizen bij de platenmaatschappijen zitten

helemaal vol met product dat niet meer uitge-

bracht wordt omdat het niet meer rendabel voor

ze is. Als wij dat materiaal via onze winkel digi-

taal zouden kunnen verspreiden, zou dat hele-

maal te gek zijn. Maar dan moet eerst de rech-

tenkwestie helemaal duidelijk zijn, zodat ieder-

een elkaar kan vertrouwen.”

Kan FAME music een autonome
koers varen binnen de Free Record
Shop Holding?
Van Tetering: “Alle werkmaatschappijen opere-

ren volledig los van elkaar. We hebben natuurlijk

wel overleg en we helpen en adviseren elkaar

waar nodig, maar we varen wel onze eigen koers.

Zwart-wit gezien heb ik niets met Free Record

Shop Nederland BV te maken. Ik rapporteer aan

de FRS Holding NV. Natuurlijk kan die op een

gegeven moment zeggen dat ze iets niet verstan-

dig vindt, maar als ik erin geloof, doe ik het toch.

Wij rekenen bijvoorbeeld een lagere prijs voor

de hotitems dan Free, maar die vrijheid hebben

we dan ook.”

Hoe probeer je de concurrentie
steeds weer een stap voor te zijn?
Van Tetering: “Wij hanteren in principe een

strategie waarbij we ons primair richten op onze

krachten en de kansen in de markt, maar daarbij

vergeten we niet onze zwakten en de bedreigin-

gen. Sommige dingen zijn echter niet op korte

termijn te veranderen. Wij worden bijvoorbeeld

door veel mensen toch nog vergeleken met Free

Record Shop, alhoewel we daar compleet los van

staan. Daarnaast hebben we er bewust voor geko-

zen om sommige zaken niet te doen, zoals dance-

12 inches, reggae-7 inches en tweedehands vinyl.

Daar is Concerto bijvoorbeeld heel sterk in. Maar

zij verkopen ook heel goed in nieuw vinyl, en we

zijn de afgelopen maanden dan ook hard bezig

geweest om onze catalogus op peil te krijgen.”

Welke van de dingen die je wel doet,
zijn voor verbetering vatbaar?

s
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De Ruiter: “Om de aanwezige kennis beter te be-

nutten, gaan we binnenkort een herverdeling van

de genres doorvoeren. Binnenkort zullen we de

genres country, folk, jazz, blues, gospel, rock ‘n’

roll, Motown-soul en easy listening bij elkaar

zetten op een nieuwe rootsafdeling. En die zal

weer aansluiten op de internationale afdeling,

waar dan de overstap wordt gemaakt naar reggae

en wereldmuziek. Zo ontstaat er ook voor de

klanten een logischer indeling. Voortaan hoef je

voor Frank Sinatra maar op één afdeling te kij-

ken, of je nou zoekt naar iets uit zijn big band-,

jazz- of easy listeningperiode. Op diezelfde ma-

nier zullen we waarschijnlijk binnenkort ook de

muziekvideo’s en -dvd’s bij de muziek zetten.”

Afgelopen september zegde FAME
music haar lidmaatschap van CPG
op. Hoe gaan jullie dat compenseren?
Van Tetering: “Toen ik nog bij mijn oma in de

winkel werkte had je die Warm Aanbevolen-lp’s,

dat was nog een succes. De Muziekkado-cd’s

zijn echter steeds zwakker geworden, daar komt

niemand meer speciaal voor naar de winkel. Ik

vind de communicatie ook zo slecht: ‘Je krijgt

een gratis cd’. Het is echter niet dat cd-tje, maar

de muziek die verkocht moet worden! Maar de

laatste Muziek 10-daagse was voor mij de drup-

pel. Die kraslotenactie ging echt nergens over.

De CPG zou een voorbeeld moeten nemen aan

de boekenbranche. Als je ziet hoe zo’n Boeken-

weekgeschenk wordt neergezet, daar ga je als

liefhebber helemaal voor. Overigens richtte onze

opzegging zich niet alleen op de Muziek 10-

daagse. Ook de acties met moeder- en vaderdag

werken bij ons niet. Alleen Aangenaam... Klas-

siek, dat is een initiatief met een kop en een

staart. En dat doet het dan ook goed, zelfs bij

ons. Maar verder kost het allemaal heel veel geld

en er komt te weinig voor terug. Het geld dat we

vanaf 1 april 2001 uitsparen, gaat naar onze

eigen marketingpot.”

Wat zijn de belangrijkste bedreigin-
gen voor FAME music?
De Ruiter: “Een groot gevaar schuilt voor ons in

het feit dat de platenmaatschappijen in Neder-

land steeds minder backcatalogus voeren. En als

we dat materiaal, ons belangrijkste product, dan

ergens ander willen gaan halen krijgen we weer

te maken met de ingewikkelde importwetgeving

en de hoge dollar. Maar ook de gemeente Am-

sterdam maakt ons het leven wel eens moeilijk.

Om te beginnen is de stad één grote bouwput,

maar daar komt bij dat we eigenlijk geen instores

meer mogen doen. Dat wil zeggen: voor elke in-

store moeten we voortaan een evenementenver-

gunning aanvragen, een procedure van acht

weken! Dus als ik op dinsdag hoor dat Mariah

Carey donderdagavond wil langskomen, zou dat

niet door kunnen gaan. Natuurlijk zijn we daar-

over met de gemeente in onderhandeling. Nog

een ludiek voorbeeld? Als ik een lichtbak van de

buitengevel haal om een lamp te vervangen, mag

ik ‘m van de schoonheidscommissie niet meer

ophangen, omdat ik het aangezicht van de gevel

veranderd heb…”

Wat zijn andere dieptepunten van de
afgelopen 10 jaar?
De Ruiter: “Eerlijk gezegd de opening van de Vir-

gin Megastore, hier om de hoek. We kregen van-

uit de holding de opdracht om niet met eventuele

prijsstunts mee te gaan, en toen kwamen zij met

geweldige aanbiedingen. Dat gaf best wel een

klap. We hebben dan ook behoorlijk feestgevierd

toen de holding de Virgin-winkels overnam.”

Van Tetering: “Wat mij betreft was de strijd om

dvd-regiocode 1 het absolute dieptepunt, daar is

wat mij betreft het laatste woord nog niet over

gezegd. FAME is de enige die echt aangepakt is,

terwijl er nog door verschillende winkels code 1

wordt verkocht. En we weten allemaal welke ik

bedoel.”

En de hoogtepunten?
De Ruiter: “Dat zijn voor mij toch vooral de in-

stores. Mr. Bean zou op het toppunt van zijn suc-

ces een paar uur komen signeren, maar was zó

onder de indruk van de 3000 verzamelde fans,

dat hij de winkel na drie kwartier ontvluchtte.

We hebben ook bezoek gehad van Lenny Kra-

vitz. In tegenstelling tot de berichten die we over

hem gehoord hadden was hij ontzettend aardig.

Na sluitingstijd heeft hij ons zelfs vriendelijk ge-

vraagd of de zaak nog even open mocht, zodat

hij een poosje kon winkelen. Ook is het leuk om

de winkel te zien veranderen. Heel langzaam

komen we in de buurt van ons doel om onze

klanten alles aan te kunnen bieden wat er op de

wereld te koop is.” 
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Waarom heet de FAME music
Megastore geen Free Record Shop
Megastore?
“Wij zijn 10 jaar geleden met FAME music ge-

start met een assortiment van ruim 100.000 ti-

tels, dat is op geen enkele manier te vergelijken

met een Free Record Shop-assortiment van 10

à 15.000 titels. Na lang zoeken hebben we de

naam FAME music gevonden. Deze naam was

daarvoor geregistreerd door EMI. Echter, EMI

had op dat ogenblik een Italiaanse president

die de inschrijving had geschrapt omdat

‘fame’ in het Italiaans ‘honger’ betekent.”

Wat is de status van FAME binnen
Free Record Shop Holding?
“FAME music is binnen de holding een zelf-

standige onderneming die geleid wordt door

Dennis van Tetering.

Is er in Nederland ruimte voor meer
van dit soort megastores?
“Gezien het ‘succes’ van Virgin kunnen we

stellen dat er in Nederland eigenlijk maar plek

is voor één megastore.”

Welk percentage van de totale
omzet draagt FAME bij?
“Cijferinformatie over dochters geven we niet,

maar we verwachten dat FAME music zijn hui-

dige jaarlijkse groei ook in de komende jaren

zal volhouden, vooral als Virgin in Amsterdam

volgend jaar gesloten wordt.”

Hans Breukhoven (directeur Free Record
Shop Holding) over FAME music:


