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Door Werner Schlosser

e ‘streetdate’-schending van

Blokker leidde tot felle reacties van

zowel solitaire winkeliers als ketens

en de brancheorganisatie NVGD. Titus Kroon,

productmanager new media/multimedia Rigu Ro-

tonde, illustreert de houding van de industrie met

een anekdote: “Toen ik als reactie op de voortijdi-

ge verkoop door Blokker afgelopen zaterdag 6 ok-

tober ook los ging met Unbreakable, werd ik nota

bene door Buena Vista op de vingers getikt!”

Mailing Ro-Disc
Robert Verhoef, eigenaar van Ro-Disc en bekend

om zijn voortrekkersrol in de dvd-branche, maak-

te de streetdate-schending aanhangig door middel

van een e-mailing aan inkopers en de maatschap-

pijen. ‘Buena Vista streeft er blijkbaar weer naar

om, net als met koopvideo, maar twee voor hen in-

teressante partijen over te

houden: Blokker en Free

Record Shop’, luidt zijn

conclusie in de eerste van

drie mailtjes. Gevraagd

naar het doel van zijn mai-

lings zegt hij in een reac-

tie: “Ik heb alle belang-

hebbenden van deze Blok-

ker-actie bewust willen

maken en hen van de ont-

wikkelingen op de hoogte

willen houden. In mijn

eentje sta ik te zwak; col-

lectieve actie is de enige

manier om hier verande-

ring in te brengen. Je moet

daarbij  blijven bedenken dat retail en industrie el-

kaar nodig hebben. Voor ons beiden is het immers

niet een bijproduct, zoals voor Blokker. Aan de re-

acties die ik krijg merk ik dan ook dat het erg leeft.

We hebben hier te maken met een ernstige vorm

van oneerlijke concurrentie die veel schade toe-

brengt. De consument verliest door dit soort wan-

praktijken immers haar vertrouwen in het traditio-

nele verkoopkanaal. We leven in een hele onge-

zonde markt. Het feit dat op deze punten geen

actie ondernomen wordt, geeft weinig vertrouwen

in een gezonde ontwikkeling.”

Overigens hebben niet alleen retailers gereageerd

op de mailtjes van Verhoef. Ook maatschappijen

hebben contact opgenomen. “Fox Home Enter-

tainment reageerde met de opmerking dat zij niet

kon garanderen dat het met Star Wars goed zou

gaan. Het verschil met bijvoorbeeld Buena Vista

is, dat ik weet dat Fox zich bewust is van het pro-

bleem en er alles aan doet om het te voorkomen.”

Hierin schuilt volgens Verhoef ook de verklaring

voor het feit dat de aandacht tijdens de affaire van

afgelopen week, opvallend genoeg, bijna volledig

uitging naar de dvd-box van Paramount: “Tegen

Buena Vista is blijkbaar niets te doen. Bij al hun

grote releases gaat het fout, en ondanks toezeg-

gingen verandert daar niets aan. Paramount geeft

hoog op over haar service, dus die is ook gevoeli-

ger voor kritiek op dat vlak.”

‘Stemmingmakerij’
De aangevallen partijen zijn vanzelfsprekend niet

blij met de wijze waarop Verhoef het verhaal we-

reldkundig gemaakt heeft. Thomas Smit, directeur

speelgoed & multimedia van Blokker: “Ook an-

dere ketens gaan wel eens te vroeg tot verkoop

over, maar ik stuur dan geen mailtjes rond. Ik be-

schouw de actie van Ro-Disc als stemmingmake-

rij. Ik heb persoonlijk contact opgenomen met Ro-

bert Verhoef, maar onze standpunten lopen niet

gelijk. Verder zijn er geen gesprekken tussen

Blokker en Verhoef. Ik heb een relatie met mijn le-

veranciers, niet met andere winkeliers.” Ook Ton

Capello, managing-director van Paramount, is

‘not amused’: “Uiteraard heb ik begrip voor de re-

acties en de felheid. Ik zou me als speciaalzaak

ook gediscrimineerd voelen. Ik vind echter dat

Verhoef dit geval heeft misbruikt op een manier

die niet probleemoplossend is, maar eerder oprui-

end.” Mike Heeremans, seniorbrandmanager bij

Buena Vista denkt dat de mailing van Verhoef

geen effect zal hebben. Hij ziet Blokkers jongste

streetdate-schending als incident, en “dit soort in-

cidenten zal niet leiden tot structurele beleidsaan-

passingen bij de maatschappijen.”

Maat vol
Verhoef is echter niet de enige met kritiek. Ook

Co Mast, directeur retailinnovaties van Movie-

MAX uit zich in felle bewoordingen: “Ik vind het

belachelijk! Ik kan er niet bij dat een leverancier

niet nadenkt, want het gaat elke keer fout bij Blok-

ker.” Dit is niet de ervaring van René de Wit, di-

recteur van Hermans Retail, dat de inkoop van

onder meer beeld- en geluidsdragers verzorgt voor

Vroom & Dreesmann: “Bij mijn weten is het de

tweede keer dat dit in 2001 gebeurt. Blokker

brengt het nu, zonder een releasedatum te com-

municeren, via haar folder naar buiten en er is ook

daadwerkelijk verkoop geconstateerd. Voor mij is

het met deze leveranciers de eerste keer dat het me

overkomt, dus ik zie het nu nog als een incident.

Maar als dit een trend zou worden hebben we met

zijn allen een groot probleem. Streetdates vormen

immers de basis voor je planning van marketing-

activiteiten en verkoop.”

Maar voor Kroon is de maat nu al vol. “Ik beraad

me nog op stappen. Mijn eerste reactie is niet om

mijn bestelling te annuleren. Dat heb ik in febru-

ari al gedaan bij Mission: Impossible-2 en dat was

een eenmalig statement. Ik kies ervoor op hoger

niveau een gesprek aan te gaan om te komen tot

een structurele oplossing. Ik heb een dossier van

alle incidenten aangelegd, waaruit blijkt dat hier

sprake is van een constante herhaling.” Buena

Vista wil hiervan niet weten. Bij monde van Hee-

remans meldt de maatschappij: “Het is niet voor

het eerst dat dit gebeurt, en ik denk ook niet voor

het laatst. Ik bestrijd echter dat er sprake is van

structurele streetdate-schendingen door Blokker.”

Toch maakt Paramount, ook de leverancier van

M:I-2, hiermee dit jaar nu al voor de tweede keer

kennis. Ondertekende contracten ten spijt. Capel-

lo: “Wij maken met al onze klanten afspraken op

Op 1 oktober jl., ruim een week voor de officiële releasedatum, startten diverse
Blokker-filialen met de verkoop van de dvd-boxset The Godfather Collection
(Paramount) en de dvd Unbreakable (Buena Vista). Niet voor het eerst en niet
voor het laatst. Een ontwikkeling waar (traditionele) handel noch industrie bij
gebaat is.

“Blokker bestelde meer boxen dan alle
speciaalzaken samen”

Ton Capello (managing-director Paramount):

D

www.muziek-en-beeld.nl

s

s



s

s

www.muziek-en-beeld.nl

29

1 7  O K T O B E R  2 0 0 1

het gebied van releasedatum, voorlevering, pre-

sentatie in de winkel en zelfs adviesprijs. Dit

wordt ook op papier gezet. Blokker moet 600 win-

kels beleveren en staat bij ons dus op de lijst

‘vroeg leveren’. In hun geval betekent dat een

week vóór release.”

Voorlevering
Volgens Kroon blijkt hieruit dat Blokker ‘haar

eigen logistieke systeem aan de maatschappijen

dicteert’. “Wij krijgen de producten pas één à twee

dagen van tevoren.” Overigens wordt door de re-

tailers betwijfeld of Blokker werkelijk een week

nodig heeft om al haar filialen van product te

voorzien. “Als dat zo is hebben ze een slecht dis-

tributiebeleid. En het kan blijkbaar wel sneller,

want dat zie je nu weer”, aldus Mast, die in die

visie gesteund wordt door Verhoef. “Een Blokker-

filiaal in Zwolle was op dinsdag 3 oktober al uit-

verkocht, maar werd woensdag alweer beleverd.

Dus het feit dat zij zoveel dagen nodig hebben

voor de verspreiding is ook een fabeltje.” Kroon

probeert echter verder te kijken. “Wat mij betreft

wordt de releasedatum voortaan door de maat-

schappijen in samenwerking met Blokker bepaald,

als iedereen maar in staat gesteld wordt dezelfde

streetdate te hanteren.” Maar daar zit ‘m nu net de

crux. In het geval van Paramount blijken voorleve-

ringen noodzakelijk om te kunnen functioneren.

Capello legt uit: “Wij doen nog als een van de wei-

nigen onze eigen distributie. Mede door het grote

tekort aan goed personeel lopen we daarbij op

onze tenen en het gaat allemaal nog niet naar te-

vredenheid. Het is voor ons dan ook onmogelijk

om iedereen op dezelfde datum te beleveren. Voor-

leveringen betekenen spreiding van de distributie.

Dat is gunstig voor de klant en voor ons. Toch wer-

ken wij er hard aan om het bij de volgende grote

release niet opnieuw mis te laten gaan. Er ligt een

aantal plannen, waaronder het voorstel om de

releasedatum helemaal los te laten.” 

Imago
Overigens voelt Smit zich niet aangesproken door

het imago van notoire streetdate-schender. “Bij

elke release respecteert Blokker de releasedatum.

Als maatschappijen dat schriftelijk bevestigd wil-

len hebben kan dat. De Godfather-box en Un-

breakable mochten inderdaad niet vóór 9 oktober

verkocht worden. Daarover hebben wij onze win-

keliers vooraf schriftelijk geïnstrueerd. Toen er

zich toch problemen of vergissingen voordeden,

hebben wij dat rechtgezet door de betreffende on-

dernemers te sommeren het product tot de release-

datum uit de winkel te halen. Wij vermelden deze

datum ook altijd in onze folder, maar in deze fol-

der (waarin gemeld werd dat de actietermijn voor

alle afgebeelde artikelen liep van 1 tot en met 15

oktober, red.) is die per abuis weggevallen.” 

Voor Heeremans is de zaak hiermee afgedaan:

“Aangezien Blokker heeft toegegeven dat er bij

haar een fout gemaakt is, vind ik het niet een zaak

tussen Blokker en de maatschappijen, maar eerder

een kwestie tussen Robert Verhoef en Blokker.

Van andere retailers hebben wij hierover geen re-

acties ontvangen.”

Krachten bundelen
Kroon deelt die visie niet. “Misschien helpt het als

de handel eens één lijn trekt en we allemaal onze

orders annuleren. De ervaring leert ech-

ter dat er veel gezegd wordt, maar wei-

nig gedaan. Vanzelfsprekend doen onze

winkeliers hun beklag bij mij, maar ik

kan niet aansprakelijk gesteld worden

voor het handelen van anderen. Ik word

in deze positie gedwongen. Ik zoek de

oplossing via de weg van de diplomatie,

want het heeft geen zin om er een wild-

west-spel van te maken. Als er op een

gegeven moment een Music Store te

vroeg begint te verkopen heb ik geen

positie meer. Ik wil wel blijven meespe-

len.” Op de vraag of de branchevereni-

gingen NVGD en NVDO de krachten zouden

moeten bundelen om streetdate-schendingen

tegen te gaan, antwoordt Mast: “Ik vind van wel en

ik hoop ook dat dat gebeurt. Het schaadt de ren-

talbranche minder, maar wij hebben ook een re-

tailfunctie en op deze manier is dit voor ons mos-

terd na de maaltijd.” Over de wijze waarop NVGD

en NVDO dit probleem zouden moeten aanpak-

ken zegt hij: “De leveranciers moeten ervan door-

drongen worden dat het zo niet meer kan. Ze zul-

len partij moeten kiezen. Of in zee gaan met ie-

mand die ze kunnen vertrouwen, of in zee gaan

met een grote klant als Blokker die niet te vertrou-

wen is.”

Prijsaanpassing
Veel winkeliers hebben naar aanleiding van de

prijsstelling van Blokker de verkoopprijs van de

Godfather-box aangepast. Capello betreurt dit.

“Die prijsdumping is nergens voor nodig. Ik denk

dat deze box een ultiem cadeau is voor een brede

doelgroep. Onze marketingcampagne moet nota

bene nog beginnen en die wordt mega!” Toch heeft

ook V&D de winkelprijs verlaagd. De Wit: “Eerst

kostte de box ƒ189,- en nu ƒ129,-. Aangezien het

een belangrijke titel betreft op een belangrijk mo-

ment in het jaar scheelt dat al gauw grote bedra-

gen. Ik ga proberen daar met de leveranciers uit te

komen, al zeggen die dat het buiten hun macht

ligt. Een veel grotere dreiging dan dit ene speci-

fieke geval vind ik echter de langetermijndreiging

van het niet houdbaar zijn van streetdates. Dat

komt mede voort uit de ontwikkeling in de rich-

ting van non-traditioneel.” Een ontwikkeling die

volgens Kroon verklaarbaar is: “Het gaat de maat-

schappijen natuurlijk maar om één ding: zoveel

mogelijk verkopen. Blokker, Bart Smit e.d. kopen

enorme aantallen in, al wordt dat door de maat-

schappijen nooit toegegeven. Een eerlijke sales-

manager heeft mij echter wel eens verteld van

Blokker afhankelijk te zijn om zijn targets te kun-

nen halen. Die streetdate-schendingen zijn dus een

rituele dans.”

Capello heeft zijn eigen verklaring voor deze ont-

wikkeling, die hij met het volgende voorbeeld il-

lustreert: “Een speciaalzakenketen had twee dagen

voor de voorleveringsdatum van de dvd-box nog

niet eens besteld. De uiteindelijke order kwam

neer op anderhalve box per filiaal. Dan denk ik bij

mezelf ‘Waar is de ondernemersgeest?’. Op deze

manier laten speciaalzaken producten aan zich

voorbijgaan. Blokker is weliswaar een belangrijke

klant van ons, maar wij zijn niet van haar afhan-

kelijk. Zij bestelde in haar eentje zo’n 10% van het

volume. Dat zijn meer boxen dan alle speciaalza-

ken bij elkaar. En als ik daar dan nog Free Record

Shop van aftrek, blijft er voor de rest bijna niets

over.” Toch is hij ervan overtuigd dat de relatie tus-

sen Paramount en haar traditionele afnemers zich

weer zal herstellen. “Wij zijn bijna verliefd op het

traditionele kanaal en doen er dan ook alles aan

om hier de juiste presentatie te verkrijgen, gekop-

peld aan de juiste volumes. Paramount wil en kan

niet zonder de traditionele winkeliers.”

Ton Capello: “Wij zijn bijna verliefd op het traditionele kanaal” 

(Ton Kastermans Fotografie)


