
Nieuws: Sixties-box al een jaar lang in verzamellijst 

 

De 4cd Sixties Top 100 deel 1, die in september 2006 door USM 

(Universal Strategic Marketing) werd uitgebracht, maakt de 

52ste week vol in de Compilation Top 30 van GfK Dutch Charts. 

De box zakt van 10 naar nummer 11. “Een ongekend succes”, zegt 

senior chartmanager Michel Admiraal. “Met verzamelaars is het 

vaak een komen en gaan, en na een week of 12 is het 

afgelopen.” De op een na langst genoteerde compilatie in de 

lijst van deze week staat er 18 weken in. 

 

“Sixties Top 100 deel 1 heeft erg geprofiteerd van de zware 

campagne die wij gevoerd hebben met deel 2”, zegt 

marketingmanager Matthew Tamaela in een toelichting. “Daarmee 

hebben wij een tv-campagne gedaan bij de STER en een 

radiocampagne op Radio 2, in de week dat zij de Made In The 

Sixties-week hadden (begin februari, WS). Op de vrijdag van 

die week zond Radio 2 de Sixties Top 100 uit, die 2,4 miljoen 

luisteraars trok. Daarna was het weer uitdelen geblazen met de 

box.” Van deel 1 zijn inmiddels bijna 40.000 exemplaren 

verkocht, deel 2 gaat richting de 20.000. Tamaela verwacht dat 

eind dit jaar 30.000 stuks over de toonbank zijn gegaan. 

 

USM en Radio 2 zetten hun succesvolle samenwerking voort bij 

toekomstige decenniumcompilaties. 11 april verschijnt 

Seventies Top 100 deel 2, terwijl op 14 april de Made In The 

Seventies-week van start gaat. En de release van Eighties Top 

100 deel 2, op 2 juni, wordt 6 juni gevolgd door een Made In 

The Eighties-week op Radio 2. 

 

Tamaela vergelijkt de compilatiemarkt met het transferprincipe 

bij voetbal: “Je verliest wel eens een compilatie en er komt 

er wel eens eentje bij. Soms komt een verloren zoon zelfs 

terug. Sensation ging onlangs bij ons weg, net zoals Radio 538 

Dance Smash Hits een paar jaar geleden (naar respectievelijk 

Rough Trade en Disky, WS). Maar op 25 april komt het nieuwe 

Dance Smash Hits weer gewoon bij USM uit.” 


