
Nieuws: Ook Bulls Eye Network stuurt brief aan GfK Mega Charts 

 

Bulls Eye Network is, net als Digidance, Berk Music en United 

Dance Company (UDC), niet blij met de gewijzigde samenstelling 

van de Single Top 100. In navolging van Digidance heeft het 

entertainmentbedrijf van Peter Raasveld een brief gestuurd aan 

GfK Mega Charts. In de brief schrijft Raasveld onder meer: 

‘Bulls Eye Network bestaat nu twee jaar en wij worden voor 

vele disciplines door industriële partijen ingehuurd. Een van 

die disciplines is het opzetten van een event in totaliteit, 

dan wel het leveren van een aantal ingrediënten voor een 

bepaald event (bijvoorbeeld het verzorgen van de line-up, het 

leveren van security, het verzorgen van de pr, et cetera). 

Tijdens deze events bieden wij materiaal van optredende 

artiesten aan en verkopen dat in onze stands. Het aantal 

singles dat wij verkopen, is in de meeste gevallen wellicht 

niet zo spectaculair, maar geeft wel vaak het bekende steuntje 

in de rug dat (minder bekende) artiesten nodig hebben om een 

vervolg te kunnen geven aan verdere ambities’. 

 

Raasveld geeft tegenover Muziek en Beeld aan er vooral 

teleurgesteld over te zijn dat niet is gezocht naar een 

tussenweg. “Ik snap dat outstores meetbaar moeten zijn, daar 

heb ik alle begrip voor. Maar zeg dan ‘we gaan alle outstores 

controleren, zodat er zich nooit een dubieus element kan 

voordoen. Daaraan wil ik met Bulls Eye Network best meehelpen 

en wellicht nog twee of drie andere bedrijven. Er mogen ook 

best facturen voor gestuurd worden. Zeg dan bijvoorbeeld dat 

de singles die tijdens evenementen worden verkocht niet voor 

de volle mep, maar voor 40% meetellen. Dat was een mooie 

tussenweg geweest. Op de nu gekozen manier hebben nieuwe acts 

geen of bijna geen kans meer. Elke artiest is wel ergens 

begonnen.” 

 

Michel Admiraal, seniorprojectmanager bij GfK Mega Charts, 

meldt dat hij de brief van Peter Raasveld heeft beantwoord en 

hem ook heeft doorgestuurd naar de Stuurgroep Mega Charts. 

“Daarop heb ik nog weinig reactie gehad. Wel heeft iemand de 

suggestie gedaan om de desbetreffende personen uit te nodigen 

voor een stuurgroepvergadering, waar ze kunnen zien dat het 

beslissingsproces democratisch is.” 
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