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Distritop faciliteert 
e-commercesite Musichouse.nl

www.muziek-en-beeld.nls

s

Door Werner Schlosser

istritop werd 1 mei 2000 op-

gericht door de in jazz gespeciali-

seerde maatschappij Challenge en de ‘digitale

dienstverlener’ Tree-Top. “Voor Challenge

vormde de overname van Vanguard Classics

een logisch moment om een eigen distributie-

centrum te beginnen”, aldus ceo Anne de Jong.

De voornaamste drijfveer van Tree-Top, dat

zich op dat moment onder meer bezighield met

het bouwen van websites en het digitaal distri-

bueren van muziek, was dat het de binding met

de fysieke wereld miste. Op 1 september jl.

kwam eenderde van de aandelen in handen van

V2 Records, waarmee het volume van door

Distritop gedistribueerde cd’s verdubbelde.

Enoch Justus, managing-director van Tree-Top,

verzekert echter dat de infrastructuur van de or-

ganisatie dusdanig is opgebouwd, dat als één

van de drie partijen zou wegvallen, dat geen

problemen oplevert.

Wachtlijst
Begin oktober van dit jaar werd Mike van Wie-

ringen aangesteld als managing-director van

Distritop. Hij gaf destijds aan zich met name te

zullen gaan bezighouden met ‘het stroomlijnen

van de werkzaamheden binnen het distributie-

centrum en het optimaliseren van de dienstver-

lening tussen Distritop en haar relaties’. Con-

creet denkt hij dat er vooral op het gebied van

de retouren en de order entry nog winst te boe-

ken is. “Momenteel kunnen onze klanten de

‘normale’ bestellingen opgeven tot 13.00 uur en

is er bij bijzonderheden een uitloop tot 15.00

uur mogelijk. Voor de toekomst bekijken we of

bestellen tot 18.00 uur tot de mogelijkheden be-

hoort.” Henk Eigenbrood, managing-director

van V2, vult hierop aan: “Distritop werkt in

onze beleving al voor 70% optimaal. Die laatste

30% moeten binnen een half jaar in orde

komen.” In dat streven wordt het bedrijf niet ge-

hinderd door de personeelsproblemen die zo-

veel andere firma’s hebben. “Wij werken met

een vaste personele bezetting en een flexibel

bestand voor de piekmomenten. Er is zelfs een

wachtlijst van mensen die bij Distritop willen

werken”, zegt De Jong. “Dat komt omdat het de

sfeer van een familiebedrijf heeft. Het voelt aan

alsof je op de koffie komt bij een familie.”

Nichemarkten
Distritop wil zich manifesteren als een distribu-

tiecentrum voor independents, voornamelijk

gespecialiseerd in nichemarkten. Van Wierin-

gen: “De grotere distributiecentra focussen zich

op titels met een hoge omloopsnelheid. Bij ons

zijn de breedtetitels en de toptitels met elkaar in

evenwicht. Een hit mag de levering van breedte

nooit blokkeren.” Justus: “Om dit te kunnen be-

werkstelligen hebben wij een eigen systeem

ontwikkeld. Het distributiecentrum kent drie

soorten producten: bulk (waar het product op

pallets staat), stellingen (waar de cd’s per doos-

je worden weggezet) en kasten (met de ‘eentjes’

en ‘tweetjes’). In die kasten staan de cd’s, onge-

acht bestelnummer of label, kriskras door el-

kaar op een door de computer bepaalde plek.

Het systeem houdt zelf feilloos bij wat waar

staat aan de hand van het locatienummer. Het

grote voordeel hiervan is, dat alle lege plekken

in het magazijn zijn opgevuld.”

Expansiedrift
Eigenbrood zegt het pakket distributiedeals met

nog enkele labels te willen uitbreiden: “We pra-

ten met vier à vijf labels, maar streven naar een

beheerste groei. De capaciteit van het distribu-

tiecentrum is echter behoorlijk flexibel, dus dat

zal geen problemen opleveren.” Tegelijkertijd

kijkt Distritop ook over de grens. “Wij hebben

geen expansiedrift, maar kijken wel naar de

mogelijkheden. Zo verzorgen wij vanuit Neder-

land de distributie voor de Duitse verkoopmaat-

schappij Sunny Moon, op winkelniveau.”

Kijkend naar de situatie in Nederland zegt Ei-

genbrood: “Eén centraal distributiepunt voor

alle platenmaatschappijen, zoals het Centraal

Boekhuis, zou voor de muziekindustrie ideaal

zijn. Maar door de vele verstrengelingen is het

bijna onmogelijk dit te realiseren. EnterSys is,

als centraal voorportaal, al wel een stap in de

goede richting.” Gevraagd of een fusie tussen

bijvoorbeeld RSB en Distritop denkbaar is, ant-

woordt hij: “Iedereen mag met ons samenwer-

ken.”

Musichouse.nl
Naast de fysieke wereld wil Distritop haar dis-

tributieactiviteiten ook uitbreiden naar internet.

Dit idee komt vanzelfsprekend uit de koker van

Justus, wiens Tree-Top al zo’n 60 webwinkels

‘host’. “Volgend voorjaar starten wij met

Musichouse.nl. Die naam kwam vrij toen Rigu

Rotonde koos voor de naam Music Store. Aan-

gezien wij in het verleden, per ongeluk, de

naam Musicstore.nl geclaimd hadden, konden

we nu ‘eerlijk oversteken’.”

Op Musichouse.nl. moet, naast de verkoop van

merchandise, het hele digitale distributiespec-

trum aan bod komen: cd’s, custom-cd’s en lega-

le digitale downloads. “In eerste instantie zal in

elk geval het product van Challenge en V2 via

Musichouse.nl digitaal verspreid worden”, zegt

Justus, “maar er wordt ook gestreefd naar dis-

tributiedeals met andere maatschappijen. Daar-

naast werken we aan een manier om het digita-

le materiaal versleuteld te kunnen aanbieden.

En er zijn vergevorderde plannen om Music-

house.nl te laten samengaan met een Neder-

landse internetportal.”

Refererend aan soortgelijke initiatieven als Mu-

sicNet en pressplay zegt Eigenbrood: “Indepen-

dents zijn minder huiverig voor dergelijke pro-

jecten dan majors, vooral niet als ze dat doen

met mensen waarmee ze al een vertrouwensre-

latie hebben. Wij zien dit project als een manier

waarop het traditionele en het moderne elkaar

kunnen versterken.”

Minder dan twee jaar na de oprichting breidt Distritop, eigendom van
Challenge, Tree-Top en V2, haar dienstenpakket uit. Naast distributie in de
fysieke wereld gaat het bedrijf ook de ‘fulfilment’ doen voor Musichouse.nl, 
een e-commerce-project van Tree-Top.D


