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FRSBOEGBEELD HANS BREUKHOVEN

“De buitenlandstrategie   
 is inderdaad mislukt” 

Met de verkoop van de activiteiten in Finland en recent in Noorwegen, is Free Record Shop Holding weer 
een Benelux-bedrijf. Geen internationale ambities meer, maar groei realiseren in Nederland en België. En 
dat hoeft niet per se onder de naam Free Record Shop. "Van mij mag de naam weg, ik vind hem eigenlijk 
achterhaald", zegt oprichter en boegbeeld Hans Breukhoven
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▶ Free Record Shop kiest voor Benelux-focus
▶ Naam Free Record Shop staat ter discussie
▶ Downloads kosten nog steeds geld

Volgens eigen zeggen is hij min of meer per 
ongeluk succesvol zakenman geworden is. 
Begonnen met slechts één klein winkeltje 

begin jaren zeventig, runt hij nu al jaren het grootste 
home-entertainmentretailbedrijf in de Benelux. 
Als bekende Nederlander staat Hans Breukhoven 
met zijn bedrijf continu in het middelpunt van de 
belangstelling en het geelblauwe aureool oefent een 
onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op vriend 
en vijand. Ook in 2008 borrelt de winkelketen met de 
duim als een bruistablet en lijkt de formule opnieuw 
een van de meest turbulente tijden door te maken. 
Zo verkocht Breukhoven begin maart van dit jaar zijn 
Noorse bedrijf aan het Amerikaanse Game Stop, dat 
met meer dan 5500 winkels in de VS en Europa de 
grootste mondiale retailer op het gebied van games 
is. “Een zeer goede deal”, meent Breukhoven, die 
eerder zijn Finse winkels ook al aan Game Stop had 
verkocht. Toen voor slechts één euro. “In Finland 
hebben we alleen maar lopen tobben. In zeven jaar 
vijf directeuren gehad. We hebben alles fout gedaan 
wat we fout konden doen. Het is gewoon niet gelukt. 
Finland kostte ons per maand €150.000,-, dus wilde ik 
het graag weggeven. Ik heb er een jaar mee geleurd, 
maar niemand wilde het hebben. Uiteindelijk heb ik 
Game Stop gebeld en gezegd dat de 17 winkels voor 
1 euro te koop waren. Vervolgens hebben ze ook 
voor Noorwegen bij me aangeklopt. Daar hebben ze 
meer dan goed voor betaald. Maar daarmee is mijn 
buitenlandstrategie inderdaad 100% mislukt.” Met 
die uitspraak benadrukt Breukhoven dat zijn nieuwe 
geogra� sche focus de Benelux is, waar hij overigens 
nog tal van plannen en ambities wil verwezenlijken. 
“Hoezo stoppen? Ik vind het nog elke dag leuk en we 
hebben nog veel werk te doen.”

Achterhaalde naam
Het retailimperium met het hoofdkantoor in Capelle 
aan den IJssel is gebouwd op de retailmerken van-
Leest (inclusief Bijenkorf), megastore FAME music, 
Game Mania en Build-A-Bear Workshop, maar wordt 
vooral gedomineerd door het ‘moederschip’ Free 

Record Shop. Een formule die constant aan verande-
ringen onderhevig is. Een winkel is immers ‘een levend 
iets’ in de ogen van de oprichter. De inrichting, uitstra-
ling of het assortiment staan steeds ter discussie. “We 
kunnen niet in één keer alle winkels aanpassen.” Zelfs 
de naam Free Record Shop is niet heilig: “Ik heb die 
naam 25 jaar geleden al willen veranderen, want er 
klopt natuurlijk geen pepernoot van. Vrije platenwin-
kel; waar heb je het in godsnaam over? Dat slaat ner-
gens op. Maar zo zien andere mensen dat niet. Die 
zien het als een begrip. Onlangs hebben we onder-
zoek gedaan en dan blijkt dat die naam nog heel goed 
wordt gewaardeerd. Met name bij jonge mensen. 
Maar de naamsbekendheid is nagenoeg 100%. Moet 
je hem dan wel veranderen? We hebben echter beslo-
ten de naam niet te wijzigen. De kleur blauw krijgt ook 
altijd commentaar. En de combinatie met geel is ook 
niet goed, want goedkoop. Dat was weliswaar ooit de 
doelstelling, maar daar draait het allang niet meer om. 
Het gaat om een goed product voor een faire prijs. De 
vraag is bovendien: wat is goedkoop? Media Markt is 
inmiddels ook niet meer zo goedkoop. Die hebben in-
tussen bewezen dat ze zelf gek zijn. Bij de opening 
van de eerste winkel in 1999 in Rotterdam zei men al 
in een interview dat Free Record Shop binnen twee 
jaar verslagen en failliet zou zijn. Media Markt vindt 
ons product in de tussentijd ook minder belangrijk 

omdat ze alleen maar tegen zichzelf lopen te knokken. 
Te veel � lialen in dezelfde regio’s. In Rotterdam con-
curreren Saturn en Media Markt tegen elkaar. Ik zeg; 
ga je gang maar. Het is toch zielig om op een vrije za-
terdagmiddag naar Media Markt te moeten gaan om 
daar twee uur in de rij te staan voor een eurootje voor-
deel? Dan ben je gewoon niet goed bij je hoofd. Dat is 
zonde van je tijd.” 

Downloads kosten geld
Breukhoven zegt te geloven in ‘bricks & clicks’, hoewel 
zijn internetsite en de ontwikkeling van de download-
markt hem meer zorgen baren en geld kosten dan 
hem lief zijn. Zo investeerde Free Record Shop door de 
jaren heen enkele miljoenen euro’s in de ontwikkeling 
en innovatie van de site. “Onze eigen downloadsite is 
vreselijk. Maar dat komt ook omdat onze industrie er 
een is van dinosauriërs. We zijn in 1998 al begonnen 
met een downloadwinkel, maar ik kreeg geen enkele 
track. De industrie wilde toen gewoon niet vooruitkij-
ken. Nu is dat gelukkig veel beter. We hebben in 2000 
met de universiteit van Amsterdam een waanzinnig 
plan neergezet. Alles klopte maar de industrie deed 
weer niet mee. Totdat plots Steve Jobs, een geniale 
ondernemer, met zijn Apple- en iTunes-plannen met 
de grote bazen ging praten. Maar de industrie heeft 
door de deal met Apple een gigantische fout ge- ▶ 

▶ Hans Breukhoven (31 oktober 1946) werkte 
na zijn opleiding tweeënhalf jaar als gastheer op 
de Holland-Amerika Lijn; de basis voor Free Record 
Shop. ▶ Na zijn tijd als hofmeester heeft Breuk-
hoven nog een groothandel in textiel gehad en 
ook heeft hij twee jaar op de markt gestaan. ▶  Op 
15 oktober 1971 begon hij met de eerste Free 
Record Shop aan het Broersveld te Schiedam.  

De vijf milestones:
▶ 1989: Beursgang Free Record Shop Holding
▶ 1995: Marketingactie Keukenla
▶   1997: Exclusieve introductie prepaid-card 

mobiele telefonie (Libertel iZi)
▶ 2000: Eurowisselactie
▶ 2002: Delisting Free Record Shop Holding

Slechtste beslissing:
▶ Overname GOVI in Duitsland
▶ Het niet overnemen van bol.com

Beste beslissing:
▶ Overname Disco Dancer  
▶ Overname winkels Nico Fox
▶ Overname vanLeest-winkels
▶  Overname Virgin-winkels (‘gekocht om 

ze te sluiten’) 

CV Hans Breukhoven
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maakt. apple heeft namelijk de prijs van een down-
load op €0,99 bepaald en nu is de industrie verbaasd 
dat de overige partijen geen energie meer stoppen in 
downloadsites. Wij hebben gesprekken gevoerd met 
nagenoeg alle radiozenders om samen te werken op 
het gebied van downloads. Op mijn vraag hoe we 
onze samenwerking moesten financieren, stelden de 
zenders voor de winst te delen. Maar dat betekent dat 
de radiozenders mij voor elke verkochte track ander-

halve eurocent moeten betalen en dat wil natuurlijk 
niemand. Niemand maakt ook reclame voor zijn 
downloadsite. Wij ook niet. Wij verliezen namelijk drie 
cent per download. als onze onlinewinkel een succes 
wordt, hebben wij een groot probleem. Maar ik vind 
wel dat we het moeten aanbieden. apple heeft het 
beter georganiseerd, zit in luxemburg en betaalt 
slecht 6% btw en wij 19%. Wij moeten 8% aan Buma/
Stemra betalen. Bovendien willen zij dat naar 10% 
trekken. Waar halen ze dat in godsnaam vandaan? als 
er iets in onze branche tegenwoordig niet presteert, is 
het Buma/Stemra. in het verleden hadden ze tijdens 
de platen 10-daagse nog een actieve rol. ik zie ze nu 
niets meer voor de branche doen, behalve geld opha-
len. Bovendien vind ik dat wij helemaal geen Buma/
Stemra zouden moeten betalen. Dat moeten onze le-
veranciers doen, net zoals in amerika. Zouden we de 
verkoopprijs van een track verhogen naar €1,29, dan 
draaien we net ‘break even’. Dus ja, op downloadge-
bied doet Nederland het slecht. Vergeet echter niet 
dat Marco Borsato pas een jaar legaal te downloaden 
is. We investeren ook in video-on-demand, omdat we 
erbij willen zijn. Je moet er namelijk wel klaar voor zijn 
zodra het handel wordt. ik vind bovendien dat we in-
novatief moeten zijn en blijven. We zijn in gesprek met 
Co Mast van Entertainment retail Group om te kijken 
wat we samen in film kunnen gaan doen.”
Ondanks de kritische houding ten aanzien van down-
loads, wordt de internetsite steeds belangrijker in de 
combinatie van bricks & clicks. “Onze fysieke internet-
site scoort wel heel goed. We willen op het gebied van 
home-entertainmentsoftware groter worden dan bol.
com, dus we hebben nog wel een gigastuk te gaan. 
We worden echter steeds beter en we kunnen bol.
com aan, omdat we ook nog 350 verkooppunten heb-
ben. Bol.com is een fantastisch bedrijf en wij hebben 
één van onze grootste fouten gemaakt door het in 
2001 niet voor €1,5 miljoen te kopen.”

Games zijn toekomstbepalend
Hoewel ontstaan vanuit muziek, is Free record Shop 
allang niet meer de platenzaak waarin de cd of de 
muziek-dvd domineert. Slechts 20% tot 25% van de 
omzet wordt gerealiseerd door het segment muziek, 
terwijl dvd (film en tv-series) ruim 30% van de win-
kelomzet claimt. Overigens stijgt de muziekomzet 
door de invoering van het klantenbestelsysteem, dat 
een gunstige invloed heeft op het long tail-effect. 
De rest van de winkelnering komt op het conto van 
het groeisegment games. Breukhoven is dan ook 
zeer uitgesproken over het belang van het gameseg-
ment voor zijn formule: “De toekomst van ons bedrijf 

zal heel erg gamegeoriënteerd zijn. Games worden 
allesbepalend. De marge op games is na nacalculatie 
zo’n 27%, maar wel 27% van €60,-. En die game 
vraagt precies zoveel ruimte en arbeid als een dvd of 
een cd van €10,-. We hebben hier drie productmana-
gers en die moeten vechten voor ruimte op de win-
kelvloer. Dat doen ze op basis van de omzet. Dus als 
je 50% van de omzet genereert, mag je eigenlijk ook 
50% van de winkelruimte hebben. Maar muziek krijgt 

verhoudingsgewijs nog te veel ruimte in onze win-
kels. Overigens zal de single gewoon blijven bestaan, 
hoor. ik geloof niet in het gelul dat de single ver-
dwijnt. als maatschappijen hier niet willen leveren, 
importeren we het wel. De cd verdwijnt evenmin. 
Een cd kopen is namelijk ‘big fun’. Het onderschei-
dend vermogen van Free record Shop is dat er altijd 
iets verrassends gebeurt. Bij vanleest weet je wat je 
aantreft. Die keten zit meer aan de bovenkant van de 
markt. Free record Shop zit vooral aan de onderkant 
van het midden. We zijn nu bezig naar boven te krui-
pen en daar komen vanleest en Free record Shop 
dichter naar elkaar. Dat vind ik niet per se prettig. ik 
vind dat ze beide een andere consument moeten 
blijven aanspreken. Free record Shop moet verras-
sender en speelser zijn. Het afgelopen jaar was geen 
goed moment voor een spectaculaire marketing-
campagne, gezien onze problemen met de invoering 
van Sap. Onze winkelvoorraden waren niet op orde 
en ons systeem ook niet. Ons magazijn stond vol en 
de winkels waren leeg. We zijn sinds eind vorig jaar 
weer op orde en hebben nu de best georganiseerde 
back office van Europa, dus gaan we op het gebied 
van marketing weer aan de bel trekken. Je moet wel 
origineel en brutaal zijn. Onderscheidend en verras-
send. Het mag en moet zelfs op het randje zijn.” 

A-locaties zijn cruciaal
Volgens Breukhoven wordt het bestaansrecht van 
Free record Shop mede gedefinieerd door het fysie-
ke winkelpunt waarmee invulling wordt gegeven 
aan de impulsbehoefte bij de consument. “ik heb te-
vens geleerd dat a-locaties cruciaal zijn”, vervolgt 
hij. “Je betaalt een hogere huur, maar alle andere in-
vesteringen zijn gelijk. Het percentage mensen dat 
jouw winkel bezoekt op een a-locatie is dermate 
veel hoger, dat die de hogere huur meer dan recht-
vaardigt. Een a-locatie is daarom een voorwaarde. ik 
zie voor onze formules nog volop groei. Een tiental 
winkels per jaar, want er zijn nog voldoende witte 
plekken in Nederland. in een stad als amsterdam 
kunnen er zo nog maar eens vier Free record Shop-
winkels bijkomen. En voor Game Mania ligt heel 
Nederland nog open. Onze winkels plussen, maar 
dat was niet zo moeilijk gezien de moeilijkheden 
met de invoering van Sap in het jaar daarvoor. Maar 
ook het aantal klanten groeit. Daarnaast willen we 
winkels kopen. Music Store is nu juist de enige win-
kel die ik niet wil hebben. ik heb er met rick (Guurink, 
directeur rigu Sound, red.) acht jaar geleden al voor 
het eerst over gesproken. Dat is op zich geen geheim 
meer, dat weet iedereen. Music Store is grotendeels 

franchise met een formule die niets toevoegt, dus 
volgens mij ook geen bestaansrecht heeft. ik zie wel 
mogelijkheden om met Free record Shop shop-in-
shop-concepten te starten, bijvoorbeeld in bouw-
markten of aH Xl. We hebben in Middelburg in aH 
Xl een Free record Shop zitten. in grote steden is 
het wel moeilijk om nieuwe winkels te openen op 
goede, betaalbare a-locaties. in de uitbreiding van 
onze activiteiten zijn we in alles geïnteresseerd be-
halve in mode en horeca. We zijn echter wel winke-
liers. We concentreren ons nu op de Benelux en gaan 
geen avonturen in Europa meer beginnen. We kun-
nen best een paar namen toevoegen aan de huidige 
retailmerken. Dat kan bijvoorbeeld een boek- of een 
speelgoedketen zijn.”

Eén miljoen per winkel
Een aantal minder positieve ontwikkelingen heeft de 
afgelopen jaren nadrukkelijk een stempel gedrukt 

“De toekomst van ons bedrijf zal heel 
erg gamegeoriënteerd zijn ”
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op het beleid en de dagelijkse gang van zaken bij 
Free Record Shop. Voor een buitenstaander wellicht 
reden om te veronderstellen dat Breukhoven spijt als 
haren op zijn hoofd moet hebben gehad dat hij zijn 
bedrijf niet verkocht heeft. Zo erkent Breukhoven dat 
de periode waarin hij nagenoeg zijn complete ma-
nagement op straat zette, als zeer onprettig heeft 
ervaren. Temeer omdat hij tevens tot de ontdekking 
kwam dat hij zelf ook niet meer in staat was over het 
winkelbedrijf Free Record Shop daadwerkelijk als di-
recteur de dagelijkse leiding te voeren en alle moge-
lijke details op te lossen. “Gelukkig doet Johan van 
Hees dat nu heel goed, maar of dat het het moment 
was dat ik dacht dat ik ermee moest stoppen of ver-
kopen? Nee, dat niet.” Overigens heeft Breukhoven 
in het verleden een bijzonder bod op zijn winkels ge-
had van Virgin-oprichter Richard Branson. “Ik had 
toen 27 winkels en Richard Branson bood me 27 mil-
joen gulden; een miljoen gulden per winkel. Dat was 

in het begin van de jaren tachtig. Ik was toen nog 
jong, maar ik zag in mijn netwerk dat niemand die 
zijn bedrijf verkocht had, er achteraf gelukkig mee 
was. Ik vind het leuk en ik heb geld zat. Waarom dan 
verkopen? Ik zeg niet dat ik het nooit zal verkopen. 
Daar staat het vertrek van de beurs, deze week zes 
jaar geleden, overigens los van. De beursnotering is 
voor ons heel goed geweest maar werd van een lust 
tot een last. En als het een last wordt, moet je ervan 
af. Achteraf gezien had ik het een half jaar later moe-
ten doen, want toen stortte de beurs in elkaar.” 
Op de vraag of de counterfeit-zaak van begin 2006 
juist opnieuw voeding gaf aan de gedachte er toch 
maar eens mee te stoppen, reageert Breukhoven re-
soluut: “Dat is juist een moment dat ik denk: potver-
domme, hoe is het mogelijk. Daar duik ik in. Toen wij 
het ontdekten, heb ik direct Tim Kuik (directeur 
BREIN, red.) gebeld. Ik heb gezegd: Tim, ik heb een 
probleem, want er zijn bij ons illegale cd’s van Katie 

Melua ontdekt. Hoe gaan we het oplossen? Een dag 
later had ik de FIOD op bezoek. Dat neem ik Tim niet 
kwalijk, maar ik was er niet blij mee. Ik heb wel de in-
dustrie wat kwalijk genomen. Wij zijn al 35 jaar klant 
en een eerlijk bedrijf, en bij sommigen ontstond de 
houding: zie je wel en dat doen ze altijd al. Het is ech-
ter een wonder dat het nooit eerder gebeurd is. Het 
gebeurt namelijk overal, elke dag en in elke branche. 
Het is een onsmakelijke a� aire geworden, onder an-
dere door de houding van Rick Guurink die het toen 
nodig vond om met modder te gaan gooien. 
Bovendien heeft hij de verantwoordelijke inkoper 
die wij ontslagen hebben, als inkoper muziek in 
dienst genomen. De industrie doet weer vrolijk za-
ken met deze persoon en legt hem volop in de wat-
ten. Met de regels die we nu hebben, kan het eigen-
lijk niet meer gebeuren. We hebben nieuwe regels 
en leveringsvoorwaarden opgesteld om dit soort 
blamages te voorkomen.” ■

▶ Aantal winkels: 350 (zonder Noorwegen)
▶ Aantal samenwerkers: ca. 2000
▶ Verwachte jaaromzet 2008: €350 miljoen

Free Record Shop Holding
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