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Door Werner Schlosser

at kunnen jullie winke-
liers bieden?
“We gaan topmateriaal aanbieden

op het gebied van singles, albums

en verzamelaars, aangevuld met

nieuwigheden zoals voornoteringen en breaking

acts. En wat de breedte betreft voeren we naast de

Top 100 nog eens een paar honderd goedlopende

backcatalogusitems. Cd-rom’s, games en video

heb ik eruit gegooid, maar dvd wil ik in de toe-

komst wel blijven supporten.”

Singles? Is dat niet tegen beter
weten in?
“Nee. De verkrijgbaarheid bij de groothandels is

minimaal. De zelfstandige winkelier weet echt

niet wat hij kopen moet. Als ik het hier goed

neerzet en ze kunnen het zien en ernaar luisteren,

dan kun je nog wel singles verkopen, denk ik.”

Welke prijsstelling ga je hanteren?
“Dat zal natuurlijk afhankelijk zijn van wat ik

zelf betaal, maar ik ken de hele handel, dus ga er

maar vanuit dat het concurrerende prijzen zullen

zijn. Wij zullen daar ook actief mee naar buiten

treden, door te bellen, faxen, het versturen van de

hitlijsten met onze prijzen erbij, af en toe een

aanbiedinkje, een partijtje…”

Heb je al een klantenbestand?
“Ik heb nog niet zoveel tijd gehad om acquisitie

te doen, maar ik heb natuurlijk het oude Home-

bestand. Daar ga ik eens in zitten roeren en daar

komt wel wat uit. Ik wil met een klantenkring van

een winkel of 25 een leuke boterham verdienen,

met muziek bezig zijn en die winkels goed on-

dersteunen.”

Kun je met 25 klanten een goede
boterham verdienen?
“In mijn beleving moeten wij met zijn tweeën

wel zo’n 2,5 à 3 miljoen kunnen scoren, en als je

dan 20 klantjes hebt, red je dat makkelijk.”

Ga je ook leveren aan de eigen win-

kels van Fred van der Flier, de voor-
malig directeur van Home
Entertainment Services?
“Daar ben ik nog niet uit. In principe hebben ze

in Utrecht een heel kantoor ingericht en gaan hun

eigen inkoop en bestellingen doen. Maar mis-

schien kan ik wel eens wat topitems leveren op

vrijdag of op zaterdag, als ze uitverkocht zijn en

snel wat erbij moeten hebben. Wat ik verwacht is

dat ik op een gegeven moment de singles voor ze

ga doen, want dat is toch een klus apart. En mis-

schien op termijn wat Top 100-materiaal. Maar ik

heb Fred daar nog niet over benaderd.”

Hoe reageerde de industrie op jouw
plannen?
“Voornamelijk heel erg leuk, vooral vanuit de

indie-kant. Zo’n PIAS, edel, CNR, en de meeste

majors ook wel.”

Speelde het recente verleden je daar-
bij geen parten?
“Nee, waarom? Ik zat al anderhalf jaar niet meer

in de directie van Home. Ik was alleen nog aan-

deelhouder, vanuit de historie.”

Heb je een degelij-
ke financiering
kunnen vinden
voor Music For
All?
“Ja hoor, dat was geen

probleem. Ik heb er na-

tuurlijk ook zelf al mijn

spaarcenten in geïnves-

teerd. Maar nogmaals,

het is allemaal klein-

schalig. Als nu na een

halfjaar blijkt dat het

toch niet is wat het

wezen moet, dan kan ik netjes alles betalen en

schoonmaken. Maar da’s dan pech, weet je.”

Had je na het faillissement van Home
nog wel het vertrouwen om in ‘de
muziek’ werkzaam te blijven?
“Ja! Ik doe dit niet vanwege de branche, maar van-

wege de muziek. D’r komen elke week nog zoveel

goede singles en cd’s uit. Of je er aantallen van

gaat verkopen is nog maar de vraag, maar toch…”

Denk je überhaupt dat je echt ‘aan-
tallen’ zult gaan verkopen?
“Dat ligt er natuurlijk aan, maar van zo’n nieuwe

U2 zou ik er in een bepaalde periode toch wel

500 moeten kunnen verkopen. Daar heb ik een

goed gevoel over.”

Gaan de voorraden straks niet weer
een probleem opleveren?
“Dat ligt eraan hoe je ermee omgaat. Ik zal voor-

zichtig blijven inkopen, maar natuurlijk wel ge-

noeg voor onze klanten. Ik kan mijn ziel en za-

ligheid wel bij de industrie leggen, maar die tijd

is geweest denk ik.” 

“Ga er maar vanuit dat de prijzen 
concurrerend zullen zijn”

Bert van Dijkhuizen start afhaalcentrum Music For All

W

Bijna twee maanden nadat het faillissement werd uitgesproken over Home
Entertainment Services BV, vult voormalig aandeelhouder Bert van Dijkhuizen
het gat op dat door het verdwijnen van Home is ontstaan. Samen met Olaf
Rutten, die als stock controller bij het bedrijf werkte, is hij vanuit het voormalig
Entertainment Afhaalcentrum in Amersfoort zijn eigen afhaalcentrum/
groothandel begonnen: Music For All.
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