
Nieuws: Platenmaatschappijen pikken signaalfunctie Fonos op 

 

Steeds meer oude Nederlandse lp’s waar nog veel vraag naar 

blijkt te zijn, verschijnen opnieuw officieel in de handel. Zo 

bracht Hunter Entertainment Be Kind To Animals Kiss A Frog van 

The Frog opnieuw op cd uit. EMI releaste onlangs een dubbel-cd 

van Hauser Orkater met daarop de albums Zie De Mannen Vallen 

en Hauser Orkater (bestelnummer 5632472, ppd €7,50). Eerder al 

bracht de major Teenage Heart van The Meteors op cd uit. 

Allemaal oorspronkelijke lp-albums waarnaar bij cd-on-demand-

dienst Fonos nog veel vraag bleek te zijn. 

Platenmaatschappijen kunnen dit signaleren dankzij de in 

november 2004 gestarte Fonos-charts. Elke maand wordt op 

www.fonos.nl een lijst met de 25 bestverkochte albums 

gepubliceerd. “Je kunt daar perfect zien naar welke lp’s anno 

2005 nog vraag is op cd”, zegt Rick den Outer, projectmanager 

catalogue bij EMI. “We krijgen natuurlijk ook zelf tips en 

aanvraagjes binnen. Er is bij Fonos niet een bepaalde grens 

qua verkoopcijfers waaraan een lp moet voldoen. Die cijfers 

hebben we ook niet. Maar als een album daar hoog in de charts 

staat en het is EMI-repertoire, dan is het logisch dat we die 

op cd uit willen brengen. Het is ook extra service naar de 

consument toe.” Den Outer schat dat EMI het aankomende jaar 

nog wel zo’n vijf albums uit de Fonos-catalogus op cd 

uitbrengt. “Van zo’n cd persen we dan rond 1000 stuks, zoals 

we ook met Hauser Orkater hebben gedaan. Ik heb daar nog geen 

doorverkoopcijfers van, hij is net uit. De cd Teenage Heart 

van The Meteors is inmiddels circa 1500 keer verkocht, maar 

die is al behoorlijk lang uit.” 

 

Antal van Elsen, communicatie- en pr-medewerker bij Fonos, 

noemt de ontwikkeling positief voor de consument. “Het is voor 

de consument goed nieuws als platenmaatschappijen de 

signaleerfunctie van Fonos oppikken, omdat de albums – voor 

een lagere prijs dan Fonos kan bieden – in de markt komen en 

men vaak ook meer waar voor zijn geld krijgt door de 

toevoeging van bonustracks en geremasterd materiaal.” 

 

Overigens had het besluit van Hunter Entertainment om het 

album van The Frog opnieuw uit te brengen volgens eigenaar 

Harry Jager weinig te maken met de populariteit ervan bij 

Fonos. “Het was een verzoek van een klant, een groothandel. 

Die wilde 500 stuks hebben. Ik zag het zelf niet zo zitten om 

de plaat landelijk uit te brengen.” Welke groothandel de plaat 

bij Hunter bestelde, wil Jager overigens niet zeggen. 
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