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Door Werner Schlosser

oe is het jaar tot nu toe
verlopen?
Schellekens (ex-BMG, ex-The

Music Store): “Toen wij begin

2001 begonnen was onze doelstel-

ling een totaalpakket te gaan leve-

ren voor cd- en dvd-winkeliers.

Daarbij stond voorop dat we onze

klanten een toegevoegde waarde

wilden bieden. Dat doen we nu al

in de vorm van een automatise-

ringssysteem, dat een simpele en

een uitgebreidere variant kent. In

de toekomst willen we ook marke-

tingactiviteiten gaan ontplooien om

de producten te ondersteunen,

zoals huis-aan-huisfolders. Omzet-

matig hadden we voor 2001 ƒ5 mil-

joen begroot, voor volgend jaar ƒ8

Na het faillissement van Home Entertainment in het najaar van 2000 moesten
ook de meeste Entertainment AfhaalCentra de deuren sluiten. Twee werden er
doorgestart: Bert van Dijkhuizen (ex-hoofd inkoper van Home) doopte EAC
Amersfoort om in Music For All, en Ludo Hendrikx, Paul Schellekens en Charles
Ongenae namen onder de naam Select Entertainment Service (SES) hun intrek
in het EAC Rosmalen. Het bedrijf maakte een vliegende start en overweegt nu
onder meer haar klanten de mogelijkheid te bieden zich onder een eigen
‘merknaam’ te gaan groeperen.

“Het merendeel van onze klanten heeft
de afgelopen maanden geplust”

Paul Schellekens (SES Rosmalen):
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miljoen en voor 2003 ƒ10 miljoen.

Het ziet er echter naar uit dat we

die ƒ10 miljoen al dit jaar gaan

halen.” 

Hendrikx (ex-hoofd inkoper The

Music Store, ex-senior buyer inter-

nationaal Boxman) vult aan:

“Onze klantenkring ontwikkelt

zich op dezelfde manier. Wij

streefden er in januari nog naar dit

jaar zo’n vijf à zes klanten com-

pleet geautomatiseerd te kunnen

beleveren, maar dat zijn er nu al

15. Daarnaast maken 20 afnemers

gebruik van ons simpele bestelsys-

teem en hebben we rond de 100

‘afhalers’. Gemiddeld komt er nog

elke week een klant bij. Daarnaast

merken wij het sterk wanneer an-

dere groothandels moeite met leve-

ren hebben, zoals met vaderdag en

bij de release van de cd van K-otic.

Ook onze zaterdagopening van

7.30 tot 11.00 uur blijkt erg be-

langrijk voor de ondernemers. En

dat alles zonder actieve acquisitie;

daar hebben we geen tijd voor, en

het blijkt dus niet nodig.”

Zijn er nog veel ‘vrije’
ondernemers?
Schellekens: “Het feit dat Rigu

Rotonde één naam gaat profileren

werkt in ons voordeel. Niet elke

winkelier zit op een naamsveran-

dering te wachten, en bij ons kan

iedereen zijn eigen naam houden.

Momenteel praten wij met een

groep ondernemers die onder één

naam opereren, maar nu versnip-

perd inkopen. Zij willen zich weer

gaan verenigen en centraal - bij ons

- inkopen. Ook hebben zij te ken-

nen gegeven dan weer huis-aan-

huisfolders te willen gaan versprei-

den. Op 23 augustus is de oprich-

tingsvergadering van die vereni-

ging, waar wij ons aan hen gaan

presenteren. De vijf initiatiefne-

mers verwachten dat om te begin-

nen tien à twintig retailers zich bij

het nieuwe collectief zullen aan-

sluiten. Een van die initiators, die

zelf zo’n tien winkels heeft, zal

zich niet direct aansluiten, maar

gaat dat wellicht later doen.”

Wordt dat dan een nieuwe
keten?
Hendrikx: “Wij spelen wel met de

gedachte om in de toekomst een

eigen ‘merknaam’ als optie te gaan

aanbieden. Dat wordt dan echter

geen franchiseformule, maar een

groep zelfstandige ondernemers

die hun eigen naam houden met

een collectieve toevoeging, zoals

bij de Keurslagers. In dit geval kan

dat de bestaande noemer zijn waar-

onder de groep winkeliers al ope-

reert, maar als dat niet doorgaat

verzinnen we iets anders. Eén ge-
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zamenlijke merknaam maakt het

bedrijven van marketing natuurlijk

makkelijker en biedt dus echt toe-

gevoegde waarde.” 

Is jullie servicepakket op
het gewenste niveau?
Schellekens: “Voor de toekomst

streven wij ernaar ons dienstenpak-

ket naar de retail nog verder uit te

breiden, en dat mag je zo ruim mo-

gelijk opvatten. Wij willen bijvoor-

beeld zo spoedig mogelijk onze da-

tabase completeren op het gebied

van cd-rom en PlayStation. Alhoe-

wel wij de verkoop hiervan zien te-

ruglopen, vinden wij een volledige

database absoluut noodzakelijk.

Ook willen wij onze 2-wekelijkse

mailing naar een weekfrequentie

brengen. Hiermee informeren wij

onze afnemers over releases, aan-

biedingen, voornoteringen, acties,

enzovoort. Op de langere termijn,

maar binnen twee jaar, hopen wij

ook exclusieve producten te kunnen

gaan voeren. Nu al scoren wij goed

in producten die wij uit België en

Duitsland importeren en die niet in

Nederland uit zijn.  

Daarnaast hopen wij, als ons ver-

koop- en distributieapparaat daar

helemaal geschikt voor is, enkele

eigen labels te kunnen gaan voeren

of vertegenwoordigen. Dat doen we

nu al met het rock ‘n’ roll-label Ra-

rity Records en wat Brabants reper-

toire, maar je kunt daarbij ook den-

ken aan labels die te klein zijn voor

een platenmaatschappij en nu hun

producten zelf aan de man brengen.

Als we dat goed willen doen, zullen

we ook een vertegenwoordiger

moeten aannemen.”

Zijn de hitparades een
graadmeter voor jullie ver-
kopen?
Hendrikx: “Alle op ons automatise-

ringssysteem aangesloten winke-

liers worden gescand en werken dus

mee aan de samenstelling van de

Mega Charts-lijsten. Voor ons

wordt het wel steeds moeilijker om

met die lijsten te werken. Er zitten

dusdanige schommelingen in, dat

wij steeds vaker voorraadrisico’s

lopen. Wij proberen die lijsten te

volgen, maar dan komt er opeens

een cd van Elizabeth binnen die al-

leen maar verkocht schijnt te wor-

den bij de voorstellingen van de

musical. In de winkels blijkt daar

geen vraag naar te zijn. Ook met

clubverkopen gaat dat nog wel eens

zo. En die nummer 1-single van U2

heeft bij ons nog nooit de top 10 ge-

haald!”

Hoe actief is SES met dvd?
Schellekens: “Wij leveren alles wat

op dvd wordt uitgebracht, omdat

wij ervan overtuigd zijn dat de dvd-

markt groter wordt dan de vhs-

markt in Nederland ooit geweest is.

Wij stellen ook onze eigen ver-

kooplijsten samen. Een top 10 met

speelfilms en een top 10 van mu-

ziek-dvd’s. Daarin staan met name

nieuwe titels en wij merken dat

onze klanten mede op basis van die

lijstjes inkopen.” Hendrikx: “We

merken wel dat de dvd-backcatalo-

gus de laatste tijd erg stilvalt, omdat

er meer en sneller nieuwe titels uit-

komen. Muziek-dvd’s daarentegen

groeien sneller dan speelfilms op

dvd, al zijn er nog maar een paar

echt grote titels, zoals de Eagles,

U2 en Roy Orbison. Het is wel te

verwachten dat muziek-dvd zal

gaan kannibaliseren op audio-cd.”

Is jullie assortiment nog
voor uitbreiding vatbaar?
Schellekens: “Naast dvd leveren

wij cd’s, singles, video’s, blancs, ac-

cessoires en in mindere mate multi-

media. Wij denken wel over andere

productgroepen na, maar vinden

dat die qua sfeer en cultuur in een

cd-zaak moeten passen. Telefoons

vallen daarom voor ons af, maar je

kunt bijvoorbeeld wel denken aan

boeken. Dat moet dan wel in con-

ceptvorm met een risicoafdekking,

zoals recht van retour. We hebben

ook overwogen hardware te gaan

verkopen, maar dat zullen we hoog-

uit actiematig gaan doen. Er zit nog

minder marge op dan op cd’s en je

haalt je veel ellende op de hals,

zoals wanneer een apparaat stuk is.”

Vormen de non-traditionele
kanalen een bedreiging
voor SES?
Schellekens: “De markt, en de

wijze waarop de maatschappijen

daarnaar kijken, is volop in bewe-

ging. Dat zie je aan de ontwikkeling

van het kopen via internet, en ik

heb ook het idee dat de maatschap-

pijen van het non-traditionele ver-

haal aan het terugkomen zijn. Vol-

gens mij nemen die twee niet de

vorm en groei aan die er twee jaar

geleden nog van verwacht werd.

Wij merken aan de bestellingen dat

de kleinere winkeliers aan het op-

krabbelen zijn, en mijn indruk is,

dat het merendeel van onze klanten

de afgelopen maanden ‘geplust’

heeft.” Hendrikx: “Internet heeft

voor ons absoluut geen prioriteit.

Het is duur en arbeidsintensief om

actueel te houden en er staan maar

weinig inkomsten tegenover. Als

Boxman het al niet kan redden…

Wij zullen op termijn hooguit een

informatiesite gaan opzetten, maar

daar kunnen geen bestellingen ge-

daan worden. Dat gaat allemaal via

onze automatisering. Wij kunnen

zeker de komende vijf jaar nog

prima zaken doen op de manier

waarop wij dat nu doen.”

Waar komt de alom gevoel-
de druk op de markt dan
vandaan?
Schellekens: “De verkopen lijden

momenteel met name onder het ko-

piëren, en in mindere mate onder

het downloaden. Dat komt omdat

ons product door de hoge prijs een

slecht imago heeft. Daar komt bij

dat niemand er zich iets aan gele-

gen laat.Ik zag laatst op een ver-

jaardagsfeestje nota bene een poli-

tieman iemand twee gekopieerde

cd’s cadeau doen! Alleen door de

cd’s te beveiligen kan dat stuk van

de markt teruggepakt worden.

BMG had haar geld dan ook beter

kunnen steken in betere beveiligin-

gen, dan in het kopen van Napster.”

Voor hoeveel groothandels
is er plaats in Nederland?
Schellekens: “Vorig jaar rond deze

tijd waren er ruim 15 groothandels;

ik denk dat er plaats is voor hooguit

vijf. De komende maanden zullen

daarvoor beslissend zijn. In het na-

jaar lopen de één jaarscontracten af

die Rigu vorig jaar met een groot

aantal winkeliers sloot. Dat zal ons

misschien nog een aantal klanten

opleveren, maar daarna zijn de

kaarten geschud. Dat SES een blij-

vertje is, staat voor mij echter vast.”

Paul Schellekens: “BMG had haar geld

beter kunnen steken in beveiligingen, dan

in het kopen van Napster.”

Ludo Hendrikx: “Die nummer 1-single van

U2 heeft bij ons nooit de top 10 gehaald.”


