
Nieuws: Borsato-dvd binnen op 1; doorverkoop ‘conform 

verwachting’ 

 

Zoals verwacht komt Zien, de nieuwe dvd van Marco Borsato, 

deze week binnen op de eerste plaats van Mega Charts’ DVD 

Muziek 30. Worden de verkopen van Zien op 100% gesteld, dan 

behaalt de nummer 2 (Borsato’s Live In De Kuip) slechts 3,5%. 

Op 3 komt 5 Jaar K3 binnen, met een aandeel van 2,5%. 

 

Universal leverde de handel vorige week 310.000 exemplaren van 

Zien uit, die afgelopen donderdag door diverse ketens met 

prijsstunts in de markt werden gezet. Roland van Geest, sales- 

en marketingmanager bij Free Record Shop, vermoedt dat de 

keten daardoor wel verkoop is misgelopen, maar meldt dat de 

dvd de afgelopen dagen toch ‘conform de hoge verwachtingen’ 

verkocht werd. “Zeker gezien de marktsituatie, waarbij de dvd 

op elke straathoek te koop was, tegen vaak belachelijke 

prijzen. Daardoor was het voor de consument niet transparant 

meer waar hij moest zijn. Daarover zullen wij nog wel in 

conclaaf gaan met Universal, want er is nu één product op de 

markt gebracht, terwijl ook elk kanaal een ‘eigen’ 

onderscheidend product had kunnen krijgen. Daar ligt nog wel 

een punt van overweging.” 

 

Rick Guurink, algemeen directeur Rigu Sound, heeft over de 

gang van zaken al bij Universals Theo Roos aan de bel 

getrokken. Richard Postma, directeur inkoop muziek zegt 

hierover: “Het is natuurlijk wrang dat die enkele hoogtepunten 

in het jaar om zeep geholpen worden door winkels die alleen 

aan cherry picking doen en Universal vervolgens haar handen in 

onschuld wast. Onze ondernemers zijn diep in mineur en de 

Productcommissie Music Store (bestaande uit vertegenwoordigers 

van de winkels, red.) beraadt zich momenteel op de toekomstige 

relatie met Universal.” De Music Stores verkochten op de dag 

van release 40% van de voorgenoteerde aantallen door. “Dat 

viel dus nog niet eens tegen”, aldus Postma. “Blijkbaar hadden 

veel consumenten de dvd al bij ons gekocht toen ze erachter 

kwamen dat er een prijzenslag aan de gang was. Wat wel opviel 

is, dat de meeste verkoop op donderdag plaatsvond. Daarna viel 

het eigenlijk gelijk stil.” Vermoedelijk heeft ook het slechte 

weer daarmee te maken gehad. Overigens zijn verhalen dat de 

Music Stores de resterende dvd’s massaal naar Universal zouden 

terugsturen volgens Postma uit de lucht gegrepen. “We hebben 

alleen donderdagmiddag, toen onze winkeliers voor 

zakkenvullers werden uitgemaakt, besloten de dvd even uit de 

verkoop te halen. Daarna hebben we de verkoopprijs aangepast 

naar €19,95.” 

 

Ook Free Record Shop is niet, zoals diverse anderen, in prijs 

omlaaggegaan naar €14,95. “Wij hadden in het storyboard-boekje 

een ijzersterk premium en hebben de prijs dus slechts verlaagd 
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naar €19,95”, aldus Van Geest. Overigens geeft zowel Postma 

als Van Geest aan van plan te zijn de verkoopprijs binnenkort, 

afhankelijk van de ontwikkelingen op de markt, weer te 

verhogen naar €24,95. 

 

Universal onthoudt zich momenteel van commentaar over de 

release en doorverkoop van Zien. 


