
komt, of het nu al oplossen”, aldus  
Erik, die voor de laatste optie kiest.
Een ander ‘issue’ waar de Sabra-
vertegenwoordiger vandaag mee gecon-
fronteerd wordt, zijn prijsonderbiedingen 
door andere winkeliers. De Dr. Quinn-
serie wordt bij een winkelketen aan-
geboden voor een veel lagere prijs dan 
normaal. En de EO-tv-serie Nathalie kost 
bij een andere keten zelfs slechts €2,99 
per deel, bij een gangbare prijs van €5,99. 
Als Sabra Dr. Quinn ook voor die lage 
prijs kan leveren, wil Arjo wel 50 stuks per 
deel hebben, zegt hij. Erik belt ter plekke 
met kantoor, waar hij Ron Venema aan de 
telefoon krijgt. “Waarschijnlijk is het de 
uitverkoop van een oude voorraad”, denkt 
hij. Dat is vervelend voor de winkeliers, 
maar ook voor Sabra. Daar staat immers 
ook nog voorraad, die winkeliers opeens 
te duur vinden. Venema belooft er verder 
in te duiken.
Met die toezegging eindigt het bezoek, 
dat iets langer duurde dan gedacht. 
Daarom belt Erik, terug in de auto, naar 
zijn volgende klant, om te melden dat hij 
iets later zal aankomen dan gepland. “Het 
buffet liep iets uit”, grapt hij.

Maatwerk
Erik heeft sinds zijn 16e in diverse (alge-
mene) muziekwinkels gewerkt. “Ik ben  

entree is de helft van het werk.” En dus 
heeft hij deze ochtend, zoals bijna dage-
lijks, een stropdas om, want de heer Van 
der Boom stelt dat op prijs.

Van der Boom
In Sommelsdijk aangekomen kan Erik in 
de straat parkeren, bijna onder de brede 
luifel van Boeken en Muziek van der 
Boom. Zoon Arjo, die de winkel samen 
met zijn zus Huibertha heeft overge-
nomen, wacht hem al op en begroet hem 
formeel maar hartelijk. Samen lopen ze 
door de lichte, ruim opgezette zaak naar 
achteren. Langs de forse toonbank en een 
soort erehaag van kaartenmolens, onder 
de spijlentrap naar de verdieping door, 
langs hoge kasten en lage meubels met 
stapels boeken. In het kantoor aange-
komen wordt koffie aangeboden. Met een 
koek. “Ik ben de afgelopen jaren wel aan-
gekomen”, verklapt Erik later. “Je zit veel 
in de auto en krijgt overal koffie met iets 
erbij. Dat ben ik wel aan het minderen.”

Uitbreiding
Niet lang daarna loopt ook de heer Van 
der Boom senior binnen. De stropdas is 
dus niet voor niets geweest. Zijn vrouw 
is in 1987 vanuit huis begonnen. Met één 
boekenkast, die nog altijd in het magazijn 
staat en nooit zal worden weggedaan. 

Van een teruggang merkt Van der Boom 
niets: 2010 was weer een beter jaar dan 
2009. Dit jaar wordt de winkel zelfs met 
120 m2 uitgebreid. Dat biedt de mogelijk-
heid het product mooier te presenteren en 
productgroepen toe te voegen. Arjo denkt 
aan meer tweedehands en actieproducten, 
maar ook spellen en cadeauartikelen. 

Tevens wordt aan een webshop gewerkt, 
maar dat wordt niet overhaast aangepakt. 
“De webshop moet wel modern en actueel 
zijn. Het voordeel is, dat de winkel nu een 
regiofunctie heeft, terwijl internet een 
grensoverschrijdend medium is.” 

‘Issues’
Omdat Erik er nu toch is, wordt gelijk een 
bestelling aan hem doorgegeven en een 
paar retourenkwesties opgelost. Van der 
Boom had dvd’s binnengekregen waarvan 
je, door ermee te schudden, kon horen dat 
de dvd’s los in de gesealde verpakking  
zaten. Negen van de tien keer is zo’n 
schijfje beschadigd. “Je kunt dan wachten 
tot de klant erachter komt en ermee terug-

N ederland telt ongeveer  
350 christelijke boekhandels, 
van Delfzijl tot Meliskerke en 

Aalten. De grootste klanten bevinden zich 
in de band die van Rotterdam naar Rijssen 
over Nederland loopt, maar allemaal zijn 
ze klant van Sabra en allemaal worden ze 
bezocht door diens ‘buitendienst’. Achter 
die verzamelnaam gaat één persoon schuil: 
Erik Elbers. Hij is sinds december 2007 
in dienst van de distributeur en rijdt zo’n 
50.000 kilometer per jaar.

Puzzel
Deze ochtend stuurt hij zijn auto door 
de zonnestralen naar Sommelsdijk, op 
Goeree-Overflakkee. Aansluitend staan 
bezoeken aan Veenendaal, Spakenburg en 
Nijkerk op het programma. Het maken 
van zo’n planning is als het leggen van 
een puzzel. “Sommige winkels drijven op 
25 vrijwilligers”, zegt Erik. “Degene die 
daarbij verantwoordelijk is voor de muziek 
is dan bijvoorbeeld maar één dagdeel in de 
week beschikbaar. Dat maakt het plannen 

wel eens moeilijk.” En er speelt nog een 
andere kwestie: “Als de benzineprijs blijft 
stijgen, moet je nog economischer gaan 
rijden en je wellicht meer beperken tot de 
grotere klanten. Je kunt niet vanwege de 
benzineprijzen je prijzen verhogen, dus 
de marges worden krapper. Dat kan een 
andere benadering vereisen.” Vooralsnog 
speelt dit issue echter niet.

Stropdas
Erik probeert om 9.30 à 10.00 uur bij de 
eerste klant te zijn. Sommige dingen heb 
je daarbij wel in de hand, andere niet.  
“De drukste dagen in het verkeer zijn 
de dinsdag en donderdag, dus daar houd 
je rekening mee. En als ik naar Zeeland 
moet, gaat om 05.00 uur de wekker. Dan 
zit ik om 05.30 uur in de auto.” Hij noemt 
het ‘een sport’ om een heel schema te 
rijden op een dag. “Maar toch moet je 
ontspannen bij je afspraken zitten en  
niet lopen jagen. Iedere klant krijgt de 
aandacht die hij of zij verdient.”
Het omgaan met mensen en hen op de 
juiste manier adviseren zijn voor Erik de 
leukste kanten van zijn werk. “Het mooie 
is, om iedere klant op zijn eigen manier 
aan te spreken en een goede relatie op te 
bouwen. Je moet als vertegenwoordiger 
jezelf zijn, maar je houdt wel rekening  
met de wensen van je klanten. Een juiste 

Op pad met Sabra- 
vertegenwoordiger 
Erik Elbers

Het is 22 maart, voor dag en dauw. Maar zelfs op dit prille tijdstip 
prikt het zonnetje al door de wolken. De tweede lentedag staat op de 
kalender en dat mogen we weten. Sabra-vertegenwoordiger Erik Elbers 
heeft voor vandaag een waar rondje Nederland op het programma. Zijn 
bijrijder noteert.

Door: Werner Schlosser

“Blu-Ray?  
Heeft die al meer 

cd’s gemaakt?”
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Verschillende petten
Als voormalig winkelier begrijpt Erik 
deze gedachtegang. Maar hij weet ook 
dat het steeds lastiger wordt daaraan te 
voldoen. Alleen al door de uitbreiding van 
het aantal productgroepen krijgt Sabra 
met steeds meer partijen te maken. Er 
komen langzaamaan steeds meer boeken 
in het assortiment: bijbels, bijbelpuz-
zelboeken, kinderboeken, kookboeken, 
enzovoort. Erik is op zo’n moment meer 
dan alleen een vertegenwoordiger: hij 
licht winkeliers voor over nieuwe releases, 
maar ook over de noodzaak om Buma- en 
SENA-afdrachten te doen en nieuwe tech-
nieken te omarmen. Dat kan hilarische 
taferelen opleveren: “Ik heb wel eens 
iemand een Blu-ray aangeboden en kreeg 
toen de vraag terug: ‘Heeft die Blu-Ray al 
meer cd’s gemaakt’?”.

He† Baken
In Spakenburg zoekt Erik weer een 
parkeerplaats. Daarvandaan loopt hij 
naar He† Baken, de christelijke boeken-, 
muziek- en cadeaushop van Alinda Bol. Zij 
begon in 2000 aan de haven en verhuisde 
in 2009 naar een ruimer pand. Dat gaf de 
mogelijkheid uit te breiden naar een, zoals 
Bol het noemt, ‘gezellige dingenwinkel’. 
Dat idee ontstond nadat zij merkte dat 
er veel vraag was naar serviezen, terwijl 
geen enkele winkel in Spakenburg aan 
die vraag voldeed. Verder verkoopt He† 
Baken, naast ‘enorm veel romans’, onder 
meer woonartikelen, horloges, kaarten, 
sieraden, zeepjes en concertkaartjes.  
“In Spakenburg houden we erg van snuis-
terijtjes”, zegt de eigenaresse, “en daar 
spelen wij op deze manier op in.”

Zaadjes
Doelstelling van dit brede assortiment is 
om ook algemene bezoekers te trekken 
en dus een breed publiek te bedienen. 

is. “De dokter heeft aangegeven hier weg 
te willen”, zegt Remco Uithol, “en dat 
stuk willen we er dan graag bijhuren.” Op 
die plaats zou dan meer klassieke muziek 
komen, en het biedt de mogelijkheid om 
series compleet neer te zetten, in plaats 
van alleen de laatste paar delen.

Selectie
Remco Uithol koopt bij Sabra momenteel 
onder andere cd’s, dvd’s, spellen, en  
cadeauartikelen als tegeltjes, kaarsen, 
beeldjes, sieraden, speelgoed en  
mokken. Hij is selectief in wat hij neerzet. 
“Veenendaal heeft een grote reformatori-
sche gemeente. Deze doelgroep is kritisch 
als het gaat om taalgebruik en beelden 
in een film. Als ik hier Harry Potter zou 
verkopen, zou me dat de helft van mijn 
klanten kosten. Je hoort wel eens ‘je moet 
die verantwoording bij de klanten leggen’. 
Daar ben ik het niet mee eens. Men  
verwacht van ons dat wij die selectie 
maken en vindt dat niet betuttelend.” 
Hij is ervan overtuigd dat mensen fysiek 
product blijven kopen. “Veel klanten zijn 
trouw aan het gebod ‘gij zult niet stelen’.”
De Rank heeft wel een website om infor-
matie te geven en traffic naar de winkel te 
genereren, maar er kan nog niet besteld 
worden. Daar wordt wel over nagedacht, 
maar of er ook downloads zullen  
worden aangeboden is maar de vraag.  
Dat vindt Remco Uithol ‘veel werk voor 
lage marges’.
Erik wordt ook bij De Rank geattendeerd 
op de stuntprijzen bij andere ketens. 
“Cd- en dvd-series worden door algemene 
winkels snel afgeprijsd”, meent Uithol. 
“Wat dat betreft ben ik blij met de vaste 
boekenprijs.” Hij verwacht van Sabra niet 
zozeer een oplossing voor dit specifieke 
geval, maar hoopt wel dat dit soort prak-
tijken op de langere termijn voorkomen 
kan worden.”

altijd al een muziekliefhebber geweest. 
Van pop tot orgelmuziek. Ik heb ook 
niet de hele dag cd’tjes voor mijn werk 
opstaan.” Zo heeft hij er vandaag voor 
gekozen om naar een muziekradio zender 
te luisteren. Toch glijdt tussendoor ook 
regelmatig een schijfje in de gleuf van de 
cd-speler. “In plaats van winkels vol-
stouwen en retourrecht geven, is mijn 
uitgangspunt om de juiste producten in de 
juiste winkels te zetten. Je moet dus weten 
wat je aan wie verkoopt. In de grote steden 
in de Randstad heeft men graag opwek-
kingsliederen en ritmische samenzang, 
maar op de Veluwe verkoop ik meer 
orgelmuziek en niet-ritmische samenzang. 
Maar niet te vlot.”
Natuurlijk is niet alles wat hij verkoopt 
zijn smaak. “Ik ben wel vertegenwoor-
diger, maar ook mens.” Het belangrijkste 
vindt Erik, dat hij bij elk product uitleg 
en een inkoopadvies kan geven. “Ik  
probeer mijn kennis op de winkeliers  
over te brengen, zodat zij hun klanten 
juist kunnen informeren. Doelstelling 
is, dat de consument bij hen in de winkel 
blijft komen, want daar hebben wij  
ook baat bij.”

De Rank
Intussen is bestemming Veenendaal 
bereikt. Doordat rondom Evangelische 
Boek- en Muziekhandel De Rank weinig 
parkeergelegenheid is, zet Erik zijn auto in 
de parkeergarage. Dat doet hij liever niet. 
“Het kost toch elke keer anderhalve of 
twee euro. Doe dat maal vier en vijf dagen 
in de week en het loopt flink op.” Voor 
de afstand hoeft hij het niet te laten; de 
uitgang van de parkeergarage ligt schuin 
tegenover de winkel. Deze doet zijn naam 
eer aan. De Rank is een diepe winkel en 
met name voorin relatief slank. Dit komt 
doordat er een ‘hap’ van 80 m2 uit de zaak 
is, waarin een dokterspraktijk gevestigd 
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ervaringen uitgewisseld in een sfeer die 
erop gericht was elkaar verder te helpen.”
Die gunfactor, en de toegevoegde waarde 
van een eigen buitendienst, had Arjo  
van der Boom eerder die dag op een 
andere manier verwoord: “Sommige 
producten die Sabra verkoopt, worden ook 
aange boden door andere partijen. Maar  
die sturen vanwege de afstand geen  
vertegenwoordiger, dus dan is de keuze 
waar je bestelt makkelijk gemaakt.” 

trailers voorafgaand aan de ‘goedgekeur-
de’ hoofdfilm sluiten soms niet aan bij de 
manier waarop christelijke boekhandels 
willen communiceren. De distributeur 
gaat in dat soort gevallen vaak verhaal 
halen bij de oorspronkelijke uitgever. “De 
relatie met de leverancier moet zo zijn, dat 
die op het juiste moment steun geeft als 
dat nodig is”, zegt mevrouw Den Hertog.  
“Op dat punt verdient Sabra een groot 
compliment.”

Webshop
Den Hertog verstuurt elke maand een 
digitale nieuwsbrief, heeft een website en 
ook een webshop. Via de onlinewinkel 
kan het complete (fysieke) assortiment  
en meer gekocht worden. Er zijn nog  
geen downloads te koop, maar daar  
staat Lenneke niet negatief tegenover, 
‘mits het rendabel is en niet te arbeids-
intensief’. “De fysieke winkel blijft voor 
ons het allerbelangrijkste, terwijl de  
webshop zichzelf bedruipt én tegemoet 
komt aan thuiswinkelend publiek.”
“Een van de belangrijkste dingen is  
luisteren naar de behoeften van de klant”, 
vindt Gonnie. “Zo kwamen wij op het 
idee om een aantal producten te com-
bineren tot een gethematiseerde giftset.” 
Ook verzorgt Den Hertog de kaartver-
koop voor koren en concerten. “Het is 
hard werken hoor”, geeft Lenneke toe, 
“maar het geeft ook zoveel voldoening!”

Toegevoegde waarde
Ook over de samenwerking met Sabra is 
men positief. Gonnie herinnert zich dat, 
nadat Ron Venema in 1988 als vertegen-
woordiger begon, er een band ontstond 
die als bijzonder mag worden omschreven. 
“Over en weer werden wensen, tips en  

Maar naast een commerciële doelstelling 
heeft Bol ook een evangelisatiedoel. “Wij 
verkopen zaadjes”, vat zij haar activiteiten 
samen. De opzet van de winkel maakt,  
dat die intentie er niet dik bovenop  
ligt. Dé hype van dit moment, een serie  
horloges, zijn bijvoorbeeld gewoon  
moderne uurwerken. De wijzerplaat bevat 
echter ook de tekst ‘God cares… he is one 
second away’. Zo gaat He† Baken letterlijk 
en figuurlijk met zijn tijd mee; sinds kort 
zijn er ook e-books te koop en uiteraard is 
er een website. Om producten te kopen, 
moet men echter toch naar de winkel. Wie 
bij de kassa op zijn beurt wacht, wordt via 
een presentatie op het tv-scherm achter de 
toonbank gewezen op lopende acties en 
aanbiedingen. Een frisse, moderne winkel 
dus, waar de cd’s en dvd’s van Sabra een 
prominente plek innemen.

Den Hertog
De dag is inmiddels ettelijke uren, 
kilometers en koppen koffie gevorderd. 
Er staat nog één bezoek op de rol, aan 
boekhandel Den Hertog in Nijkerk. Daar 
wordt Elbers ontvangen door Gonnie den 
Hertog en haar dochter Lenneke. De  
winkel, de enige van vandaag met een 
kinderspeelhuis, stelt zich breed op en 
probeert met een zo compleet mogelijk 
assortiment de christelijke markt te  
bedienen. Naast het christelijke boek 
verkoopt men bijvoorbeeld kook- en 
tuinboeken. Omdat het onmogelijk is alle 
aangeboden producten zelf te screenen, 
verwacht Den Hertog veel van de uitgever 
en de leverancier van muziek en films. 
Dat gaat ook wel eens mis. Laatst was 
een ‘neutrale verzuchting’ in de originele 
Engelstalige filmtekst ondertiteld in de 
vorm van ongewenst taalgebruik. Ook 
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