
ciële aspect ook heel belangrijk is. Niet 
voor niets staat in de Bijbel: ‘Als je een 
toren gaat bouwen, moet je ook de kosten 
berekenen’.” Door ondernemers weer met 
beide benen op de grond te zetten, heeft 

Sabra bijgedragen aan de professiona
lisering van zijn afnemers, die momenteel 
nog steeds gaande is.
De steeds verder gaande digitalisering 
helpt daar een handje bij, vult Ron aan. 
“Internet stelt mensen in staat eigen sites 
te starten en bij steeds meer van onze  
klanten komt software in de winkels, 
waarmee zij de titelcatalogus doorzoeken. 
Daardoor wordt steeds minder vaak ‘nee’ 
verkocht. De doelstelling blijft in eerste 
instantie ideëel, maar er komt steeds 
meer commerciële realiteitszin bij. Waar 
mogelijk helpen wij daarbij, want er ligt 
uiteraard ook een belang voor ons. Maar 
ons grootste belang is een gezonde retail.”

Laatstgenoemde had als levenslied zanger 
al menig hit op zijn naam staan en is 
vriend van de familie geworden.

Revolutie
In augustus 1980 kocht meneer Venema 
het bedrijf Combi Sales, een groothandel 
die christelijke platen en cassettes ver
kocht. Deze overname markeerde tevens 
de oprichting van Handelsonderneming 
Venema. De overstap op evangelische  
muziek bezorgde hem zijn entree in de 
christelijke boekhandels. Dat bleek een 
wereld met zijn eigen wetmatig heden. 
Sommige winkeliers betaalden hun leve
ranciers slechts één keer per half jaar of 
zelfs eens per jaar. Op zeker moment had 
Sabra een miljoen gulden bij zijn klanten 
uitstaan. Toen heeft Venema besloten de 
betalingstermijn te normaliseren.
In het christelijke kanaal waren levertij
den van zes, zeven weken heel normaal. 
Venema beloofde zijn klanten echter: 
‘vandaag besteld, morgen in huis’. Een 
revolutie, want dat maakte hij ook waar. 
Hij werkte daar lange dagen voor. Dat 

deed hij samen met zijn vrouw, die hij min 
of meer in zijn avontuur had meegesleept 
en daarnaast nog het gezin met vier 
kinderen draaiende hield. Hun met lp’s en 
mc’s afgeladen garage diende daarbij als 

magazijn. Want Venema claimde ook nog 
eens 80% uit voorraad te kunnen leveren. 
Dit is nog altijd dé propositie van Sabra, 
en mede bepalend voor de unieke positie 
die het bedrijf ook nu nog inneemt. De 
naam Sabra wordt overigens sinds januari 
1981 gehanteerd. Alweer dertig jaar dus.

Professionalisering
Senior omschrijft de christelijke enter
tainmentmarkt in de beginperiode als 
‘nietzakelijk’. “Er werd veel met vrijwil
ligers gewerkt, geld aan goede doelen ge
schonken en gezegd ‘Wij doen alles voor 
de Here’. Ik heb altijd geprobeerd mensen 
ervan te doordringen dat het commer

A nno 2011 staat Sabra BV onder 
leiding van Ron Venema, 
maar het bedrijf werd destijds 

opgericht door zijn ouders. In de christe
lijke wereld staat de heer Venema bekend 
als ‘senior’ en zijn vrouw als ‘mevrouw 
Venema’. Mensen met hun staat van 
dienst horen ook niet bij de voornaam te 
worden aangesproken. Dat gebeurt in dit 
magazine dan ook niet. Uit welverdiend 
respect. Ron is overigens gewoon Ron. Op 
zijn eigen verzoek.

‘Wij-gevoel’
Dit typeert gelijk het familiebedrijf 
dat Sabra nog steeds is. Niet alleen qua 
afkomst, maar ook qua cultuur. Wie bij 

Sabra binnenstapt, wordt omarmd door 
een sfeer van vriendelijkheid en hartelijk
heid. Niet alleen dankzij de warme tinten 
van het interieur, maar vooral door de 
warmte van de mensen zelf. “We hebben 
dit samen bereikt”, is dan ook een van de 
eerste uitspraken die mevrouw Venema 
tijdens het interview doet. Waar Ron aan 
toevoegt: “Niet alleen samen met het per
soneel, maar ook met onze klanten.” 
Hij houdt daar een bijzondere visie op na: 
“Onze klanten zijn relaties en onze leve
ranciers partners. Met relaties en partners 
heb je een onderlinge band gebaseerd op 
vertrouwen en respect. Valt dat weg, en 
wordt een relatie een klant, dan zou je 
eigenlijk snel afscheid moeten nemen.”

Bij Sabra heerst dus een groot ‘wijgevoel’. 
Dat wordt op werkdagen ook gecultiveerd 
via een aantal collectieve momenten: 
gezamenlijke koffiepauzes om 10.00 uur 
en 15.00 uur en een gemeenschappelijke 
lunch om 12.30 uur. Die versterken het 
harmonieuze gevoel, dat al heerst sinds de 
oprichting van Sabra, nu 30 jaar geleden.

Voorgeschiedenis
Vóór die tijd was meneer Venema, net als 
zijn vrouw geboren Groninger, bedrijfs
leider in supermarkten. Daar leerde hij de 
inkoop en verkooptechnieken die hij later 
optimaal benutte. Een vertegenwoordiger 
uit een vorige werkkring had een verkoop
maatschappij (VGM) opgericht, die ook 
muziekcassettes verkocht. Hij vroeg op 
een gegeven moment of senior hem daar 
niet parttime bij wilde helpen. Hij stemde 
toe en kreeg markten, benzinepompen en 
supermarkten als klant. Zo rolde meneer 
Venema de entertainmentbranche in. Vele 
tienduizenden cassettes heeft hij ver
kocht. Met Hollandse muziek, maar ook 
ar tiesten als Elvis Presley. “Ik had toen 
nog niks met muziek”, zegt Venema. “Ik 
verkocht vooral plaatjes.” En dat ging hem 
goed af: in een middag verdiende hij meer 
aan muziekcassettes dan in een werkweek 
bij de supermarkt. Maar ondanks zijn 
successen ging VGM failliet. Senior wilde 
zijn klanten echter wel van muziek blijven 
voorzien en begon masters van christe
lijke platen op te kopen, die hij weer op 
cassette liet zetten. Leuk detail: dat werd 
voor hem gedaan door Jan Boezeroen. 

30 jaar Sabra:  
ideële doelstellingen  
en commerciële realiteit
1981. Het lijkt niet eens zo heel lang geleden, maar toch zijn sindsdien 
drie decennia verstreken. En dus viert Sabra in 2011 zijn 30-jarig 
jubileum. Een terugblik, of: waar een familiebedrijf groot in kan zijn.

Door: Werner Schlosser

Ron Venema: “Maar ons grootste belang 
is een gezonde retail.”

Wat is Sabra? 
Sabra is een onafhankelijk distributeur die 
gespecialiseerd is in muziek, films, boeken 
en cadeauartikelen met een boodschap. 
Het bedrijf werkt onafhankelijk, maar in 
opdracht van diverse maatschappijen en 
christelijke labels. Als distributeur levert 
Sabra uitsluitend aan retail en groothandel. 

De naam 
Het Hebreeuwse woord Sabra is afgeleid van 
de naam van een vrucht  die in het wild groeit 
en familie van de cactus is. De Sabra-cactus 
is een harde vrucht met een zoete inhoud, 
zoals ook de Sabra-producten verpakt zijn in 
een harde verpakking, maar de inhoud - de 
boodschap - is ‘goed (zoet) voor het hart’. Augustus 1980:   

Start Handelsonderneming Venema19
8

0 Januari 1981:  
Start Sabra Muziek19

8
1 Februari 1981: Eerste muziekcassettes:  

serie Zingen Tot Zijn Eer, deel 1-519
8

1
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Ron in dienst
Ook Sabra zelf heeft de nodige profes
sionalisering ondergaan. Het begon als 
tweemanszaak van meneer en mevrouw 
Venema, die vanuit hun garage een mil
joen gulden omzet maakten. Doordat de 
zaken zo goed gingen, kwam er ook steeds 
meer personeel. Anno 2011 heeft het 
bedrijf tien medewerkers.
In 1988 kwam zoon Ron in dienst. 
De huidige directeur stroomde in als 
magazijnmedewerker en werd later 
vertegenwoordiger. Waar senior eerder 
kruidenier was, had Ron een achtergrond 
als groenteboer. Men zou bijna denken dat 
het begrip ‘muzikale fruitmand’, de naam 
van een EOverzoekplatenprogramma, 
zijn oorsprong kent bij Sabra. Overigens is 
de dubbellp De Muzikale Fruitmand, die 
naar aanleiding van het radioprogramma 
verscheen, een van de bestverkochte 
producten uit de geschiedenis van de 
Harderwijkse distributeur.

Uit zijn voegen
Dankzij het succes van de cd maakte Sabra 
begin jaren negentig een groeispurt door. 
De eerste cd die het bedrijf uitbracht, was 
Old Hebrew Songs, in 1987. Niet gelijk 
een klapper, maar wel een katalysator. 
Binnen enkele jaren verschenen bij Sabra 
tientallen cdtitels per jaar, waaronder 
Boom Vol Liedjes van Elly & Rikkert. 
Van de drie delen in deze serie zijn bij 
elkaar meer dan 100.000 stuks verkocht. 
Door de almaar stijgende vraag was nog 
meer personeel nodig en was het magazijn 
aan huis uit zijn voegen gebarsten. Tot 
groot verdriet van mevrouw Venema, die 
er zo aan gehecht geraakt was om tussen 
de bedrijven door een wasje te draaien of 
een maaltijd te bereiden, werd begin 1991 
uitgeweken naar een echt kantoorpand 
aan de Galvanistraat 14. Net als het woon
huis in Harderwijk, maar te ver om het 
huishouden erbij te kunnen blijven doen. 
Een hulp bood gelukkig uitkomst. Zes 
jaar later bleek ook dit kantoor te krap te 
zijn en werd opnieuw verhuisd. Een paar 
deuren verderop: het nieuwe (en huidige) 
pand staat aan de Galvanistraat 6.

Uitdelen
Senior herinnert zich dat in de begin
periode van de cd de vraag veel groter 
was dan het aanbod. Daardoor werd zelfs 
kwalitatief minder product grif afge

nomen. “Op een gegeven moment kon ik 
een partij kopen van een serie korencd’s. 
Daar heb ik toen even snel een gekopieerd 
foldertje van gemaakt, dat er achteraf 
bezien niet uitzag. Diezelfde avond heb ik 

dat op de bus gedaan en binnen drie  
dagen was de partij uitverkocht.” De 
honger naar de digitale drager was zelfs 
zo groot, dat Sabra zijn klanten cd’s 
verstuurde zonder dat daar een order aan 

Profiel Wim Korstanje 
- Functie: verantwoordelijk voor alle pr
- In dienst sinds 2008

Waarom werk je voor Sabra?
“Ik vond het leuk om na 15 jaar als zelfstandige weer parttime in teamverband te 
gaan werken. En muziek en film spraken me altijd al aan.”

Wat is er je mooiste ervaring?
“Het feit dat het een familiebedrijf is, merk je aan de sfeer. Mensen geven om elkaar 
en staan achter elkaar. Dat is in de commerciële wereld wel eens anders.”

Wat voegt Sabra toe aan het muzieklandschap?
“Andere bedrijven gaat het vooral om een zo hoog 
mogelijke omzet, maar Sabra verkoopt alleen producten 
waar het achter staat. Wij willen mensen iets leren of 
laten zien, of een andere invalshoek tonen.”

Wat vind je het mooiste Sabra-product?
“De film Amish Grace, die laat zien hoe je als christen 
een voorbeeld in de maatschappij kunt zijn, en To Save A 
Life, waarin wordt getoond hoe jongeren vaak heel erg 
door hun omgeving onder druk worden gezet, maar dat je 
desondanks toch een verschil kunt maken.”

September 1987:  
Eerste cd: Old Hebrew Songs19

8
7 September 1988:  

Ron Venema komt in dienst19
8

8 Februari 1989:
Sabra start eigen muzieklabel19

8
9

Profiel Maria Eijsenga
- Functie: logistiek, productie, inkoop cadeauartikelen
- In dienst sinds 2003

Waarom werk je voor Sabra?
“Het is hier verschrikkelijk gezellig. De sfeer is warm, maar niet bemoeizuchtig. Het is 
ook geen kliek, want daar ben ik allergisch voor, en er wordt niet geroddeld.”

Wat is er je mooiste ervaring?
“Ik heb eigenlijk helemaal geen negatieve ervaringen. Wat heel fijn is, is dat je de 
ruimte krijgt om mee te denken en dingen te leren.”

Wat voegt Sabra toe aan het muzieklandschap?
“Als Sabra er niet zou zijn, zou christelijk Nederland mank 
lopen. Als je alleen al kijkt naar de muziek, en wat zingen 
voor een mens kan betekenen, zou het voor onze achter-
ban een verarming zijn als er geen Sabra was.”

Wat vind je het mooiste Sabra-product?
“De cd The Passion van Adrian Snell. Ik vind het prachtig 
hoe zijn teksten, muziek en stem in harmonie zijn als hij 
zingt over de gang van Jezus naar de kruisiging. Dat raakt 
me in mijn hart.”

7Sabra Special
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plaats voor André Rieu en Nijntje, en voor 
films over de Tweede Wereldoorlog en 
de natuur (mits de evolutietheorie er niet 

in voorkomt). De kern van het 
assortiment bestaat uiteraard 
nog altijd uit artikelen met een 
christelijke grondslag, maar 
die zijn tegenwoordig op alle 
mogelijke dragers beschikbaar: 
cd’s, dvd’s, Blurays, kaarten, 

steeds meer boeken en cadeauartikelen 
(door Ron lachend omschreven als ‘vrome 
frutsels’).

Cadeauartikelen
Door een samenloop van omstandig heden 
heeft Sabra die cadeauartikelen al in een 
vroeg stadium omarmd. Al vóór de start 
van het bedrijf hadden mijnheer en  
mevrouw Venema ook een fabriek waar 
tegels en mokken gebakken werden, maar 
dat paste niet bij de nieuwe product
groepen (mc en lp) die Sabra ging aan
bieden. Daarom werd die tak verkocht 
aan de firma Goede Herder in Den Haag. 
Toen die een aantal jaren later ophield 

‘speedy’nummers (bestaande uit een  
letter gevolgd door vier cijfers) werden 
geïntroduceerd. Na de eerste serie  

(S0001 t/m S9999, met de S van Sabra  
en ‘speedy’) kwamen onder meer de  
V (Venema) en Kserie (Kerst).

‘Vrome frutsels’
Het was eveneens in die periode dat 
Sabra, naast christelijke muziek, ook 
klassieke muziek begon te verkopen. 
“Klanten begonnen te vragen of we niet 
ook een Matthäus Passion of een Messiah 
verkochten”, aldus senior. “Een logische 
uitbreiding dus.” Het was de eerste, maar 
zeker niet de laatste toevoeging aan het 
assortiment. Ron omschrijft het Sabra
aanbod als ‘alles behalve seks, drugs en 
rock'nroll’. En dus is in het magazijn ook 

vooraf gegaan was. Meneer Venema ver
telt: “We hadden hier een sorteerbak, en 
elke keer dat we een partij binnenkregen, 
legden we bij al onze klanten 
twee tot vijf cd’s in hun vak. Dat 
was letterlijk uitdelen geblazen. 
Zo wisten we altijd van tevoren 
hoeveel we moesten inkopen 
en hadden onze klanten het 
nieuwste product op de kortst 
mogelijke termijn in huis.”
Gestimuleerd door deze ontwikkelingen 
begon Sabra ook een muzieklabel om  
zelf cd’s uit te brengen. Daarvoor  
werden niet alleen de eerder door senior 
gekochte lpmasters gebruikt. Het  
bedrijf werd ook benaderd door koren, 
met het verzoek eigen opnamen op cd  
uit te brengen. Zo’n project werd  
door Sabra van begin tot eind – dus  
inclusief het maken van het artwork  
en het ‘clearen’ van alle rechten –  
begeleid.
De komst van de cd werd tevens aange
grepen om gestructureerder met catalo
gusnummers om te gaan. De zogenoemde 

Ron Venema: “We willen voor 
onze afnemers steeds meer een 

one-stop shop worden.”

1990-1995:
‘Gouden tijd’ (het cd-tijdperk)19

9
0 Januari 1991: Sabra verhuist uit garage naar Galvani - 

straat 14; uitbreiding naar zeven personeelsleden19
9

1 Januari 1993: Ron Venema wordt  
vennoot, dus Sabra wordt VOF19

9
3
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een normaal rentepercentage het voort
bestaan van Sabra veilig worden gesteld.
Een tweede belangrijke gebeurtenis in dat 
licht was een samenwerking met muziek
maatschappij Dureco. Die nam Sabra 
in 1999 in de arm als exclusief distribu
teur van het populaire christelijke Te 
Deumlabel. Er was wel een voorwaarde 

aan verbonden: Sabra moest uit concur
rentieoverwegingen stoppen met zijn 
eigen muzieklabel. Een snelle rekensom 
leerde dat de extra omzet van de deal een 
veelvoud zou zijn van de gederfde omzet 
door het stilleggen van de eigen output. 
Sabra stemde met de eis in en was daar
mee effectief geen groothandel/muziek
maatschappij meer, maar independent 
distributeur. Voortaan zou nog slechts aan 
winkels geleverd worden, niet meer aan 
collegagrossiers. Een cruciale beslissing, 
want door het feit dat Sabra nu onafhan
kelijk was, wilden ook andere platen
maatschappijen hun exclusieve distributie 
vanuit Harderwijk laten verzorgen. Sabra 
was nu immers geen concurrent meer. 
Ook naar de winkeliers toe maakte dat 
het verhaal sterker. “Het jaar daarop steeg 
onze winst met ruim tien procent”, weet 
senior nog.

Wisseling van de wacht
Het groeiende succes en de daarmee  
samenhangende druk begon echter ook 
zijn tol te eisen. In 2001 kreeg senior 
hartklachten, waarna plannen gemaakt 
werden om de leiding van het bedrijf aan 
Ron over te dragen. Met het naderen van 
de pensioensgerechtigde leeftijd – meneer 
Venema was toen 64 – had dat dus weinig 

te bestaan, werd de tegelbakkerij weer 
overgenomen. Dit werd vooral het domein 
van mevrouw Venema. Het entertain
mentklimaat was inmiddels veranderd en 
de tegeltjes met (bijbel)teksten werden in 
feite de eerste cadeauartikelen die Sabra 
ging verkopen. Daar zijn inmiddels  
sieraden van goud en zilver, kaarsen,  
puzzels, en complete kerststallen en arken 
van Noach bijgekomen. De giftafdeling 
groeit nog altijd. Niet alleen in omvang, 
maar vooral in omzet.

Door het oog van de naald
Het bedrijf heeft er echter niet altijd zo 
florissant bijgestaan als de laatste tijd. De 
tweede helft van de jaren negentig  
wordt door Ron zelfs omschreven als 
een ‘donkere periode’. Sabra had met zijn 
huisbank afspraken gemaakt over een 
lening om investeringen te financieren, 
maar toen puntje bij paaltje kwam, ont
kende de bank deze toezegging. Meneer 
en mevrouw Venema hebben toen hun 
huis moeten verkopen om een deel van de 
investeringen zelf te kunnen bekostigen. 
Voor het resterende bedrag kwam de hulp 
uit onverwachte hoek. Een van de kleinere 
leveranciers van de groothandel gaf aan 
dat hij een stem gehoord had, die hem 
opdroeg om het benodigde bedrag voor te 
schieten. Hij legde de familie Venema als 
het ware een blanco cheque voor. Zo kon 
mede door een substantiële lening tegen 

Profiel Ewoud Godschalk 
- Functie: verkoop binnendienst en inkoop
- In dienst sinds 2008

Waarom werk je voor Sabra?
“Ik heb in een schoenwinkel gewerkt, maar was de onregelmatige werktijden een 
beetje zat. Een collega die al bij Sabra werkte heeft me toen geïntroduceerd. Ik keek 
altijd al graag films, maar heb geleerd er zakelijk met een andere blik naar te kijken 
dan privé.”

Wat is er je mooiste ervaring?
“We staan tweemaal per jaar op beurzen en dat vind ik te gek. In de winkel was ik 
natuurlijk direct contact met de klant gewend en hier is 
dat vooral telefonisch of via mail. Het is leuk om daar het 
gezicht bij te kennen.”

Wat voegt Sabra toe aan het muzieklandschap?
“Wij willen ons steentje bijdragen door producten te 
brengen met een positieve boodschap, voor christelijke én 
algemene winkels.”

Wat vind je het mooiste Sabra-product?
De cd’s van Lucas Kramer, een Nederlandstalige artiest die 
ik hier bij Sabra heb leren kennen.”

Januari 1997: Verhuizing naar  
groter pand aan Galvanistraat 619

9
7 1997-1998:

Sabra door het oog van de naald19
9

7 Augustus 1999: Muzieklabel- en groothandel s  -
activiteit gestaakt; exclusief distributeur Te Deum19

9
9
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verwijderen, maar Venema vindt dat voor 
de toekomst ‘best een idee’. Het is ook een 
reële mogelijkheid, aangezien Sabra pro
ducten tegenwoordig in een vroeg stadium 
voorgelegd krijgt. Dit tekent de status die 
Sabra over de jaren heeft verworven.

One-stop shop
Het volgen en succesvol introduceren van 
nieuwe technologische ontwikkelingen 
loopt als een rode draad door de dertig
jarige Sabrageschiedenis. Of zoals Ron 
het zegt: “Als zich nieuwe productgroepen 
aandienen, staan we vooraan.” Op dit 
moment houdt hij bijvoorbeeld 3D in de 
gaten door er veel met partners over te 
praten en het op internet te volgen. Maar 

in totaal een half miljoen schijfjes over de 
toonbank zijn gegaan).

Eisen
Uiteraard let Sabra er scherp op dat de 
aangeboden producten passen bij de ideële 
doelstelling van het bedrijf. “Voordat we 

het gaan verkopen, screenen we het pro
duct en kijken we of het iets toevoegt aan 
ons portfolio”, zegt Ron. “Onze releases 
moeten voldoen aan een aantal eisen: 
het taalgebruik moet correct zijn en het 
verhaal bijbels verantwoord. Dialogen en 
de verhaallijn moeten kloppen met wat in 
de Bijbel staat. Als dit conflicteert, nemen 
we het product niet op.” Sabra is nog niet 
zover gegaan om scènes uit films te laten 

te maken. Integendeel: na een voorspoe
dig herstel werkt hij nog altijd voor Sabra. 
Sinds 1 januari 2002 is Ron 100%  
eigenaar van het bedrijf en kwam senior, 
ruim 20 jaar nadat hij bij zijn laatste  
werkgever vertrok, weer in loondienst.

Opmars dvd
Het lot leek Sabra gunstig gezind,  
want vlak na de doorstart werd de dvd  
geïntroduceerd. Een tweede digitale 
drager, die een even grote impact op het 
bedrijf zou hebben als de eerste, tien  
jaar daarvoor. De jaren negentig  
stonden in het teken van de cd, maar het  
eerste decennium van de 21ste eeuw werd 
gedomineerd door de opmars van de 
dvd. Absolute toppers waren de film The 
Climb (waarvan alleen al in het jaar dat 
Sabra hem uitbracht, 2002, 20.000 stuks 
verkocht werden; dit aantal is inmiddels 
opgelopen naar 45.000) en Het Kleine 
Huis Op De Prairie (waarvan, verspreid 
over meerdere delen en samenstellingen, 

Ron Venema: “Op de christelijke markt doen 
nieuwe ontwikkelingen vaak pas later hun 

intrede. Blu-ray is bijvoorbeeld nog ‘peanuts’.”

1999-2000:  
Herstelperiode19

9
9 September 2001

Eerste dvd: Black Beauty2
0

0
1

Januari 2002: Met overname door  
Ron wordt Sabra een eenmanszaak2

0
0

2
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Twee werelden
De toename van het belang van algemene 
verkooppunten waar Venema naar streeft, 
zal in zijn optiek niet ten koste gaan 
van de christelijke boekhandels, maar 
aanvullend zijn. Beide segmenten zijn ook 

ontkent niet daarbij met vooroordelen te 
maken te hebben, maar weigert daarmee 
al teveel rekening te houden. “Uit de 
vormgeving moet wel blijken dat het een 
christelijk product is, anders voel je je als  
consument bekocht.”

terwijl 3D nog een ‘long shot’ is, is al 
zeker dat Sabra de komende tijd het aantal 
christelijke films, het boekenaanbod en het 
assortiment cadeauartikelen zal uitbreiden.
“We willen voor onze afnemers steeds 
meer een onestop shop worden”, aldus 
Ron. Maar hij weet ook: “Op de christe
lijke markt doen nieuwe ontwikkelingen 
vaak pas later hun intrede. Bluray is bij
voorbeeld nog ‘peanuts’. Downloads ook, 
en ik denk dat dat bewust is. Dit is een 
kleiner marktsegment dan de algemene 
markt, terwijl de opnamekosten voor een 
album hetzelfde zijn. De inkomsten en 
marges van downloads zijn veel lager  
dan die van fysiek product, dus moet je 
vele malen meer downloads verkopen  
voor dezelfde omzet. Ik denk dat dat  
voor alsnog een irreële verwachting is.”
Daar komt bij dat Sabra een b2bbedrijf is: 
de klanten zijn winkeliers, geen consu
menten. “De meeste van onze afnemers 
willen geen downloads verkopen, hoewel 
wij van sommige producten wel de digitale 
rechten hebben. Op dit moment kost dat 
ons nog geen omzet, maar het kan niet 
anders of zaken als downloads en video
ondemand worden ook op de religieuze 
markt actueel.”

Nog veel te winnen
Het is niet zo vreemd dat Ron Venema 
het belang van zijn christelijke achterban 
zo op de voorgrond plaatst. Sabra bedient 
weliswaar alle christelijke boek en 
muziekhandels en het complete algemene 
kanaal, online én fysiek, maar 90% van 
de ‘business’ wordt aangedragen door 
de christelijke boek en muziekhandels. 
Hij stelt dan ook: “Ik denk dat juist in 
de algemene retail – en dan vooral in de 
warenhuizen en algemene boekhandels 
– voor ons nog winst te behalen valt.” 
Daarnaast probeert hij bij supermarkten 
een voet aan de grond te krijgen.
Dat dit nu nog niet het geval is, wijt hij 
vooral aan een gebrek aan kennis over 
het christelijke product. “We proberen 
de kennis bij te spijkeren via partners 
die ingangen hebben bij deze kanalen.” 
Als voorbeeld noemt hij een initiatief 
van Sony Music voor een christelijke 
cd. Deze werd samengesteld door Sabra 
en daarna door Sony in de markt gezet. 
Ook bij de vormgeving van de producten 
houdt Ron rekening met het kanaal  
waarin het verkocht wordt. Hij  

Profiel Peter Timmer 
- Functie: stuurt de logistiek aan
- In dienst sinds 1997

Waarom werk je voor Sabra?
“Nadat de doe-het-zelfzaak waar ik werkte dicht ging, kwam ik bij Sabra terecht. Een 
leuk kleinschalig bedrijf met personeel uit alle hoeken en gaten en leuke gevarieerde 
producten.”

Wat is er je mooiste ervaring?
“Ik heb mijn huidige vrouw leren kennen toen zij hier als vakantiekracht werkte.”

Wat voegt Sabra toe aan het muzieklandschap?
“Voor vooral de evangelische boekhandels is het handig 
dat zij heel veel van de producten die zij verkopen, van 
één distributeur kunnen betrekken. Als wij nieuwe 
productgroepen gaan leveren, doen wij dat ook omdat 
dat handig is voor de klant.”

Wat vind je het mooiste Sabra-product?
“De cd Schlof Main Kind van Hans Bloemendal, omdat 
ik een liefhebber ben van synagogale muziek. Dat zijn 
a capella psalmen, die in het Hebreeuws gezongen zijn. 
Er zijn er niet heel veel van en het is muziek voor een 
kleinere doelgroep, maar ik vind het prachtig.”

2004:
Explosieve groei dvd-markt2
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Sabra wordt een BV2
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Oktober 2006: Viering 25-jarig jubileum, 
afgesloten met groot concert 2
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Profiel Nienke Jongsma 
- Functie: logistiek
- In dienst sinds 2006

Waarom werk je voor Sabra?
“Toen ik mijn opleiding in de zorg had afgerond, vond ik niet direct werk en kwam ik bij 
Sabra terecht. Het is een gezellig bedrijf waarin de onderlinge band heel sterk is.”

Wat is er je mooiste ervaring?
“Het feit dat je de gelegenheid krijgt jezelf te ontwikkelen 
en nieuwe uitdagingen op te pakken.”

Wat voegt Sabra toe aan het muzieklandschap?
“Ons grote assortiment aan producten met een boodschap. 
Wij zijn bijvoorbeeld een van de grootsten op dvd-gebied.”

Wat vind je het mooiste Sabra-product?
“De muziek van Trinity. Dat zijn vier Nederlandse jongens, 
van wie er drie in Peru zijn opgegroeid. Vandaar dat zij, 
behalve in het Nederlands, ook in het Spaans en Engels 
zingen. De muziek is een combinatie van latin en folk.”
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moment om nog eens achterom te kijken. 
“Mijn vrouw en ik hebben altijd willen 
werken in een positieve markt, waarin 
wij zowel achter de ideële als de commer
ciële doelstelling konden staan”, vertelt 
meneer Venema. “Dat heeft voor ons ge
resulteerd in de missie om producten met 
een boodschap te verkopen.” Hij vindt 
dat Sabra daarin geslaagd is, ook nadat 
Ron met zijn vrouw Annemarie het stokje 

overnam. “Ik vind dat hij ons gedachte
goed op een goede manier voortzet. We 
overleggen nog best veel, maar als Ron 
twijfelt, zeg ik altijd: ‘Wat moet je voor 
je gevoel doen?’. Dat pakt altijd goed uit.”

nauwelijks met elkaar te vergelijken. “De 
algemene en christelijke markt reageren 
heel anders op de situatie in de wereld. 
De christelijke markt is veel stabieler en – 
voor ons – vrij onafhankelijk van econo
mische omstandigheden. In de algemene 
markt is het zo, dat men zo gauw er weer 
stress is in de wereld, teruggrijpt naar 
vastigheid, oftewel het geloof. In perioden 
van rottigheid merken wij dus de grootste 
groei in de algemene markt.” Dat neemt 
niet weg dat ook Sabra de gevolgen van 
de jongste crisis merkt. “Ons huidige 
pand is gehuurd en mijn grote droom was 
nieuwbouw”, verklaart Ron. De bouw
tekeningen voor een vier keer zo groot 
pand lagen al klaar en de financiering was 
al rond, maar die plannen zijn eind vorig 
jaar in de ijskast gezet.

Gedachtegoed
Meneer en mevrouw Venema volgen  
die ontwikkelingen van een afstandje.  
30 jaar Sabra is dan ook een mooi  

Eind 2010:
Nieuwbouwplannen bevroren2
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extra magazijn op bestaande locatie2
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11 2011: Viering 30-jarig jubileum, afgesloten  
met groots concert aan het einde van het jaar2
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Ron Venema: “Voordat we het  
gaan verkopen, screenen we het  
product en kijken we of het iets  

toevoegt aan ons portfolio.”

Op wat dat gedachtegoed precies inhoudt, 
heeft senior een duidelijke visie: “Het is 
niet zo dat we hier maar de hele dag aan 
het bidden zijn. Maar als een personeels
lid of klant het nodig heeft, dan mag die 
verwachten dat we voor hem klaarstaan. 
We hebben niet voor elke situatie een 
oplossing, maar het minste dat we  
kunnen doen is bidden.” Verder is Sabra 
een gewoon bedrijf, benadrukt hij. “We 

hebben onze talenten ook gekregen om 
die zakelijk te gebruiken.” En daarin 
hopen meneer en mevrouw Venema hun 
zoon Ron en zijn vrouw Annemarie nog 
lange tijd te mogen bijstaan. 
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