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“Het is te zot dat BMG Bart Smit in staat gesteld
heeft de cd al een week vóór de release te ver-
kopen”, zegt een furieuze Guurink in een reac-
tie. “Wij hadden het product toen nog lang niet
in huis. Pas op dinsdagavond 3 september heb-
ben wij voorgeleverd gekregen en onze afne-
mers hadden de cd dan ook de vijfde in huis.
Winkeliers die met een kassabon kunnen aan-
tonen dat er in hun winkelgebied al wordt ver-
kocht – en wij hebben uit diverse plaatsen al
bonnen liggen – krijgen van ons toestemming
om ook los te gaan.”

Een enkele cd
Volgens Ilja Volkers, commercieel manager bij
BMG, is van ‘losgaan’ echter geen sprake. “Wij
hebben al onze afnemers conform hun wensen
uitgeleverd. Dat betekent dat de 530 winkels
van de Blokker-groep (Blokker, Bart Smit en
Intertoys, red.) op vrijdag 30 augustus zijn bele-
verd.Op die vrijdag en zaterdag is er in een aan-
tal filialen, ondanks een strikt embargo, een
enkele cd verkocht. Omdat wij vinden dat één
voortijdig verkochte cd al teveel is, hebben wij
toen direct contact opgenomen en is de verkoop
gestaakt. Die situatie is sindsdien onder contro-
le,want wij hebben na dat weekend geen klach-
ten meer ontvangen. Als reactie hebben wij
besloten alle andere klanten die voorlevering
nodig hebben ook te beleveren.”
Maar Guurink vindt dat het kwaad al geschied
is. “Dit moet ook consequenties hebben. Wij
kunnen op deze manier moeilijk samenwerken
met BMG in de toekomst. Als zij een keuze
mogen maken, mogen wij dat ook. Concreet
houdt dit in dat wij hun producten wel zullen
opnemen in het alfabet, maar niet actief met de
cd’s zullen werken. Ik denk niet dat het de
omzet zal schaden als wij minder prominent
met hun producten gaan werken; de consu-
menten zullen hun keuze op andere titels laten
vallen.”

Zaaien en oogsten
Wat Guurink steekt, is het feit dat Music Store
K3 volgens hem heeft helpen grootmaken en

daarvoor nu niet beloond, maar in zijn optiek
gestraft wordt. “Ik vind dat wie zaait, ook moet
kunnen oogsten”, aldus Guurink. “BMG moet
natuurlijk zoveel mogelijk resultaat boeken. Ik
heb er begrip voor dat zij hun producten op
zoveel mogelijk plaatsen willen hebben en
daarbij ook naar nieuwe kanalen zoeken, maar
die mogen elkaar niet opeten. Bij de handelwij-
ze met K3 heeft BMG uit het oog verloren dat zij
hun ‘preferred partners’ – zoals ze ons zelf noe-
men – schaden.”
Rob Schouw, managing-director BMG Benelux,
betreurt de ontstane situatie, maar bestrijdt de
non-traditionelen ‘voor te trekken’. “Tot nu toe

zijn er in de Benelux 1 miljoen cd’s verkocht in
allerlei kanalen. Ook in de toekomst zullen wij
per product strategisch het juiste kanaal blijven

kiezen. We kunnen het ons tegenwoordig niet
meer veroorloven maar aan één partij of één
kanaal te leveren. Zoals Guurink al zegt is het
onze taak ons product voor zoveel mogelijk
consumenten bereikbaar te maken. De taak van
de winkeliers moet zijn om er, door marketing
en prijsstelling, voor te zorgen dat die consu-
menten het product bij hen komen kopen. Het
is niet fair ons te verwijten dat wij zoveel moge-
lijk kanalen aanboren. Ik ga toch ook niet ande-
re platenmaatschappijen aanspreken op het feit
dat zij een grote release uitbrengen in een week
waarin wij ook met een top-item komen?”

Oplossing
Gevraagd naar welke oplossing Guurink
nastreeft, antwoordt hij:“Ik vind dat er selectief
moet worden omgegaan met de condities. Daar
moet een groter verschil tussen zitten. Als je
wilt dat een winkel niet alleen de hot-items,
maar ook de breedte oppikt, moet je dat ook in
de condities terugzien. Nu is het juist andersom
en worden de krentenpikkers dankzij de voor-
leveringen juist bevoordeeld. Het zou andersom
moeten zijn. In mijn ogen is het logisch om een
window van bijvoorbeeld twee maanden te
hanteren voor levering aan non-traditionelen.”
Schouw zegt een window echter slechts voor
sommige producten als een oplossing te
beschouwen.
Wim de Beer, salesmanager bij BMG, geeft aan
dat de platenmaatschappij wel degelijk van
deze situatie geleerd heeft. “Blokker heeft voor
verschillende filialen blijkbaar minder dagen
nodig om voor te leveren dan zij willen doen
geloven.” Het gevolg van deze les kan zijn, dat
BMG al haar afnemers voortaan op dezelfde
dag, enkele dagen voor release, zal voorleveren,
voorspelt Volkers. “De retail roept dit ook wel
zelf over zich af. Wij willen aan de wensen van
al onze klanten tegemoetkomen. Maar als dat
niet kan en wij moeten één lijn gaan trekken,
dan worden er ook klanten de dupe van. Je kunt
het nooit 100% goed doen.” Schouw sluit zich
hierbij aan.“Music Store is op donderdag 5 sep-
tember in meerdere steden begonnen met ver-
kopen, ook in verzorgingsgebieden zonder
Blokker. Daarmee is het de eerste keten geweest
die het embargo op grote schaal schond. Ik vind
dat vooral oneerlijk ten opzichte van haar colle-
ga-winkeliers. Voorleveren aan bedrijven met
zo’n beleid zal in de toekomst moeilijk zijn.”

K3

Streetdate-schending Blokker-groep wordt gewoonte

K3 ruim dubbelplatina 
maar te vroeg verkocht

De nieuwe cd van K3, Verliefd, is ruim dubbelplatina voorgenoteerd. Rigu-
directeur Rick Guurink merkte echter een ander wapenfeit op: de cd werd al
op vrijdag 30 augustus door Bart Smit verkocht. De officiële eerste verkoop-
dag was vrijdag 6 september.

Door Werner Schlosser

Rob Schouw: “Ik ga toch ook niet andere platen-

maatschappijen aanspreken op het feit dat zij een

grote release uitbrengen in een week waarin wij

ook met een top-item komen?”
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