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De muziekbladentak van uitgeverij NTG, onder
leiding van Tjerk Lammers en Klaas Leegwater,
herbergt LiveXS/AllXS, Jazz, Aloha, Samsonic
(begin dit jaar overgenomen van de Veronica
Uitgeverij) en het onlangs door De Telegraaf
Tijdschriftengroep versnoepte OOR. Laatst-
genoemde neemt echter een aparte positie in.
“OOR valt zeker het komende halfjaar nog
rechtstreeks onder de directie”, aldus Sandor
Janssen, die met Wouter Verkennis de NTG-
directie vormt. “Tjerk en Klaas zijn nog maar
net begonnen aan hun taak als uitgever van het
muziekcluster en hebben hun handen vol aan
de andere bladen.”

Positionering
Elk blad heeft binnen het muziekcluster zijn
eigen plek en van onderlinge concurrentie is
volgens Lammers geen sprake. “OOR heeft een
puur popjournalistieke insteek en begint
qua leeftijd al bij heel jonge volwasse-
nen. Samsonic overlapt OOR qua leeftijd
(18 tot 24-jarigen), maar heeft een heel
andere toon: muziek is fun. De meeste
abonnees van Aloha zijn tussen de 28 en
38, en Jazz is een glossy met veel lifestyle-
elementen, waarvan de doelgroep onge-
veer dezelfde leeftijd als Aloha heeft, en
ouder. LiveXS (een uitgave voor en
namens de Nederlandse popzalen, red.)
en AllXS zijn niet op leeftijd gepositio-
neerd, maar hebben een paraplufunctie.
Onder die laatste naam worden in
opdracht van de grote popfestivals programma-
magazines gemaakt, waarbij wij in NTG-
verband een mix van titels als drager kunnen
aanbieden.Voor LiveXS is AllXS van extra stra-
tegisch belang, omdat het in het festivalseizoen
de lezer volgt naar buiten toe. Als er aan het
muziekcluster nog een tijdschrift wordt toege-
voegd, zal dat ook haar eigen doelgroep moeten
aanspreken. Om die positionering goed te
kunnen vertalen in de juiste toonzetting heeft
elk blad een eigen onafhankelijke redactie.”
Gevraagd of het cluster wat hem betreft de
definitieve vorm heeft bereikt, zegt Lammers:
“We hebben nu een aardig huis, maar het staat
nog in de grondverf. Aan elk blad kan nog wel

het een en ander worden bijgeschaafd. Zo
wordt het volgende nummer van Samsonic bij-
voorbeeld het eerste met cd-recensies.” Ook
zoekt men voor elk blad samenwerking met
retailers. Inmiddels wordt OOR’s OORgasm-
concept ondersteund door een platform van
popspeciaalzaken en organiseert Aloha exclu-
sief voor haar abonnees regelmatig drukbe-
zochte koopavonden bij FAME music in
Amsterdam. Voor het begin dit jaar gerestylde
LiveXS wordt de mogelijkheid onderzocht om
dat ook via de winkels te gaan verkopen. “Dat
wordt echter moeilijk”, zegt Leegwater, “want
tot nu toe was het altijd gratis.”

Internet
Momenteel wordt gewerkt aan het opzetten van
de Nederlandse Internet Groep (NIG). Eerste
prioriteit van deze NTG-zuster wordt alle

tijdschriften een eigen website te geven.
Met www.livexs.nl en www.oor.nl wordt al
enige tijd ervaring opgedaan en inmiddels is
ook www.alohaweb.nl ‘under construction’.
Deze en de overige toekomstige websites
moeten onderdeel worden van de ‘portal-site’
www.muziekbladen.nl, die vóór de zomer actief
moet worden. “Het is de bedoeling een wissel-
werking te doen ontstaan tussen de bladen, de

bijbehorende websites en de portal, waarbij
over en weer naar elkaar verwezen wordt”, licht
Leegwater toe. “Hierdoor willen we zoveel
mogelijk muziekconsumenten bij elkaar bren-
gen. Als dat lukt, kun je het concept gaan 
‘vermarketen’ en wordt het ook een interessant
platform voor platenmaatschappijen en adver-
teerders. In eerste instantie zullen de sites een
redactionele invulling krijgen, maar je kunt je
voorstellen dat er op termijn ook fragmenten
van nummers te beluisteren zijn. Vitaminic is
nu bijvoorbeeld partner op de site van LiveXS.
Het is denkbaar dat je dit doortrekt naar het
gehele muziekcluster. Ook is het mogelijk dat
we samen met een (internet)retailer cd’s gaan
verkopen via Muziekbladen.nl. Uitgangspunt is
echter steeds dat wij een partner willen zijn, en
geen concurrent.”

Radio
Een andere zuster van de NTG is de Nederlandse
Radio Groep. Dit is de organisatie achter de
commerciële nieuwszender Nieuws FM, die
onlangs ook het landelijke multiculturele
station Colorful Radio nieuw leven inblies.
De initiatiefnemers van de NRG deden onlangs
in Adformatie hun plannen uit de doeken: er

moet een popzender op FM komen voor
een breed publiek, en eentje op AM voor de
connaisseur. Hiervoor moet het merk
Aloha worden uitgebouwd naar Aloha
Radio voor de radiotak. Alhoewel Janssen
deze plannen ‘nog zeer prematuur’ noemt,
passen dergelijke branche-extensies vol-
gens hem wel in de NTG-visie dat tijd-
schriften een (de voornaamste) uiting zijn
van een merk. Een andere vorm van
branche-extensies is dat het blad Strictly
binnenkort een eigen club krijgt in
Amsterdam.

Kapitaal
Het kapitaal voor dergelijke projecten wordt de
NTG verstrekt door Imca, de nummer vier in de
Nederlandse vastgoedmarkt. Erik de Vlieger, de
man achter Imca, bracht eind januari een mega-
bod van ¤110 miljoen uit op alle commerciële
FM-frequenties. “Imca is een commerciële
investeerder”, legt Janssen uit. “Hun doel is
eerst waarde op te bouwen, onder andere door
de opbouw van ons portfolio, en daarna geld te
verdienen. De Vlieger is een charismatische,
inspirerende persoon, en ook erg ambitieus.
Hij heeft ook al eens over een tv-zender ge-
sproken, maar daar wordt nu niet actief naar
gekeken.”

Nederlandse Tijdschriften Groep

Uitgever Tjerk Lammers over het NTG-muziekcluster:

“Het staat nog in de grondverf”
De Nederlandse Tijdschriften Groep (NTG) werd drieënhalf jaar geleden opge-
richt met als doelstelling het vergaren van een breed assortiment  bladen met
allemaal een specifieke doelgroep. De laatste maanden is het echter met
name het muziekcluster van het bedrijf dat van zich laat horen. Mede dankzij
de recente acquisitie van OOR is het streven om marktleider te worden nu al
gehaald.

Door Werner Schlosser

Klaas Leegwater (rechts): “Het is mogelijk dat we

samen met een (internet)retailer cd’s gaan

verkopen via www.muziekbladen.nl.” Naast hem

Tjerk Lammers en helemaal links Sandor Janssen. 

(Ton Kastermans Fotografie)

         


