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Bridge Entertainment Group is tweeëneenhalf
jaar geleden voortgekomen uit Arcade Movie
Company en werd begin 2000 van Wegener
overgenomen. “Arcade Movie Company begaf
zich vooral in rental, maar wij doen nu groten-
deels in sell-thru”, licht Nico Geusebroek toe.
“Sinds de overname is onze omzet bijna
verdrievoudigd. Nog steeds wordt meer dan de

helft van onze omzet gegenereerd door vhs. Dat
komt omdat het product dat Bridge uitbrengt
voornamelijk kindermateriaal is (en de rest
family entertainment, red.) en dat wordt door-
gaans op vhs aangeschaft. De verschuiving naar
dvd toe gaat in dat segment veel langzamer. Die
hele ommezwaai naar dvd is dan ook niet door
de consument, maar door de winkeliers geregis-
seerd. Die hebben dvd omarmd en vhs versneld
afgeschreven. In stuks is de verhouding vhs-dvd
bij ons momenteel 85-15 op kinderproduct,
maar 10-90 op feature films.”

Omgekeerde wereld
“Juist in het kinderproduct worden de aantal-
len gescoord, maar die vind je niet terug in de

hitlijsten”, zegt Sjef Scholte, daarbij terugko-
mend op een aloud stokpaardje. “Er worden
grote aantallen verkocht, maar dat gaat blijk-
baar aan de cd-winkels voorbij.” Een van de
redenen hiervoor is het feit dat het kanaal dat
doorgaans ‘non-traditioneel’ genoemd wordt
voor Bridge juist het traditionele kanaal is, en
andersom. Analoog daaraan ziet Scholte Bridge

als een non-traditionele aanbieder. “Vroeger
werd gesproken over kunst met een grote k en
een kleine k. De traditionele winkeliers en aan-
bieders eigenen zich de grote k toe, terwijl er
heel veel geld verdiend wordt met de kleine k.”
Een andere reden voor het succes van kinderre-
pertoire is volgens Scholte dat het tijdloos is.
“Neem Swiebertje, dat is zowel leuk voor de
kinderen van nu als de kinderen van toen. Het
is dan ook langere tijd voor een goede prijs te
verkopen. Topfilms lopen maar een paar maan-
den en gaan dan de aanbiedingenbak in.” Om
het kinderproduct laagdrempelig te houden,
voegt Bridge geen extra’s toe aan haar kinder-
dvd’s. “Dat levert de kids alleen maar een
belemmering op bij het afspelen en houdt
kunstmatig een hogere prijs in stand”, aldus
Scholte.

Rechten
“Wij zien onszelf in de eerste plaats als rech-
tenexploitant”, zegt hij. “Onlangs hebben wij
echter besloten niet meer te willen concurreren
met bedrijven die zich op grote bioscooprelea-
ses richten. Daar kunnen en willen we geen
deel van uitmaken, onder meer vanwege de
enorme financiële risico’s. Daarom richten wij
ons op nicheproducten, zoals kinderseries,
waarmee je minder grote financiële risico’s

loopt. Op de lokale markt willen we echter wel
onze nek uitsteken bij films die passen binnen
het profiel van ons bedrijf, zoals kinder- en
family entertainment.” Zo heeft het bedrijf
financieel geïnvesteerd in de film De Schippers

van de Kameleon en de rechten verworven op
enkele toekomstige tv-programma’s. Hieronder
titels als Totally Spies, Medabots en Beugelbek-
kie, die volgens Scholte de potentie hebben van
Bob de Bouwer en de Teletubbies. De miniserie
Dinotopia, die $85 miljoen heeft gekost, is sinds
20 oktober uit als huur- en kooptitel, en de serie
zal in december door RTL op tv worden uitge-
zonden. “Wij zien dat niet als concurrentie,
maar juist als ondersteuning voor de video en
dvd”, aldus Geusebroek.

Retailplatform
Bridge belevert zelf haar key accounts, terwijl
Coast To Coast de distributie verzorgt onder de
kleinere winkeliers in de audiomarkt. Scholte
laat er echter geen onduidelijkheid over bestaan
graag te zien dat ook de gespecialiseerde enter-
tainmentwinkels meer met het Bridge-product
zouden doen. “Wij hebben 500.000 stuks van
Bob de Bouwer verkocht, waarvan 90% buiten
de ‘reguliere’ handel”, licht hij toe. “Daaruit
blijkt dat het goed te verkopen is, mits het goed
gepresenteerd wordt. Wat dat betreft is de con-
ceptuele aanpak van de grootwinkelbedrijven
een goed voorbeeld voor de speciaalzaken. Ons
streven is dan ook, om ons retailplatform te ver-
groten. Wij zullen winkeliers echter nooit for-
ceren om grote aantallen in te kopen, om ver-
volgens tot de ontdekking te komen dat het
meeste terugkomt.”

Dvd Update

Bridge Entertainment-directeur Sjef Scholte:

“Er gaan grote aantallen aan
de cd-winkels voorbij”

Waar andere video-/dvd-maatschappijen in toenemende mate hun toevlucht
zoeken tot non-traditionele kanalen, lonkt Bridge Entertainment Group juist
nadrukkelijk naar de gespecialiseerde entertainmentwinkels. Een gesprek
met de directeuren van Bridge, Nico Geusebroek en Sjef Scholte.

Door Werner Schlosser
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