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    ‘Ik heb een rotsvast
geloof in fysieke    
      dragers’

Hoe kijk je terug op 2009?
“Het was voor ons een redelijk jaar. De webshop, die 
we in februari geopend hebben, begint steeds beter 
te lopen.”

Op welk bedrijfsresultaat gaan jullie dit jaar 
eindigen, vergeleken met 2008?
“Ongeveer dezelfde omzet, maar ik vind het niet 
nodig bedragen te noemen. in een dalende markt 
betekent gelijk blijven dus in feite winst.”

Waaraan is dat gelijkblijvende resultaat in jouw 
optiek te danken?
“Vooral aan de webshop, maar andere factoren zijn 
ons fanatisme – we zijn continu op zoek naar nieu-
we bands – en duidelijke aanbod. Ons assortiment 
bestaat voor het overgrote deel uit lp’s, cd’s en 
dvd’s. Verder doen we wel wat accessoires, zoals 
platenkoffers, maar mp3-spelers, merchandise  
en dergelijke zijn niet echt ons ding. Wel willen  
we in de toekomst wat meer T-shirts gaan 
aanbieden.”

Wat zie je als jouw persoonlijke bijdrage aan het 
resultaat?
“Mijn enthousiasme en het feit dat ik, nadat ik 12 uur 
in de winkel bezig geweest ben, ’s avonds nog veel 
bladen lees en websites afstruin. Dat doen onze 
klanten ook en je wilt wel weten waar ze het over 
hebben.”

Is het verschralen van het entertainmentretailland-
schap niet ook een van de redenen van jullie succes?
“We hebben inderdaad wel geprofiteerd van het 
wegvallen van Bullit in Eindhoven en dat er in Zuid-
Limburg nog maar een paar speciaalzaken zitten. 
Maar ik heb toch liever concurrentie dan verschra-
ling. Het houdt je scherper en het is beter voor de 
algehele beeldvorming omtrent muziek. ik ben er 
namelijk van overtuigd dat daar nog steeds een 
markt voor is.”

Heb je het feit dat jullie niet bij een keten zijn 
aangesloten nooit als nadeel ervaren?
“nee, zeker niet. Dat hebben we nooit gewild, we 
willen onze eigen gang kunnen gaan. Wel doen we 
mee aan de acties in Platomania, het blad van de 
Plato-groep.”

Blijven jullie ook in de toekomst zelfstandig?
“Honderd procent zeker, anders houdt het op.”

Hoe belangrijk is de onlinewinkel nu precies in het 
bedrijfsresultaat?
“Slechts een klein deel van de omzet komt van de 
webshop, maar het is precies genoeg om de teruglo-
pende verkoop van fysiek product te compenseren.”

Wat heeft dat voor gevolgen voor de fysieke 
winkel?
“Er is een duidelijke wisselwerking. Veel klanten die 

eerst naar de winkel in Venlo komen, zien we later 
terug in de webwinkel. We hebben veel buitenland-
se klanten, dus volgend jaar komt er ook een Duits- 
en Engelstalige versie van de site. ik ben ervan 
overtuigd dat die eraan gaat bijdragen dat ons resul-
taat weer positiever wordt. Toch zal dat voor de 
fysieke winkel geen gevolgen hebben. Die twee 
kunnen prima naast elkaar bestaan. ik ben er so- 
wieso rotsvast van overtuigd dat er altijd fysieke 
dragers zullen blijven bestaan. Kijk maar naar het 
aantrekken van de vinylverkopen. Van sommige 
bands verkoop je op lp bijna evenveel als op cd. Een 
ander voordeel van de winkel is, dat je online geen 
instoreoptredens kunt organiseren. Die houden we 
overigens niet omdat we er zo lekker veel extra cd’s 
door verkopen. We zien het als promotie, voor de 
band én de winkel.”

Sounds bestaat 25 jaar. Op naar de volgende 25?
“nee, dat zal niet meer lukken, ik ben nu 55. Maar we 
gaan door zolang het lijf het toelaat. ik denk niet na 
over een overname of zo en de kinderen gaan het 
bedrijf niet voortzetten. Dat is wel jammer, maar je 
kunt ze niet dwingen.”

Koop je zelf nog weleens muziek?
“ja, maar bijna alleen vinyl. ik heb een heel brede 
smaak, die gaat van de jaren vijftig tot Sonic Youth. 
Het is abnormaal hoeveel goede nieuwe muziek er 
uitkomt.” ◼

Sounds in Venlo bestond op 1 september 2009 precies 25 jaar. Een van de laatste en met negenhonderd 
vierkante meter zeker een van de grootste zelfstandige popspeciaalzaken van Nederland. Mede-eigenaar 
Leo Hagens: 'In een dalende markt betekent gelijk blijven dus in feite winst.'
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