
Op hun website vermeldt Media 
Boekservice: verzendboekhandel/
winkel/groothandel met een enorme 
collectie dieren- en plantenboeken. 
Boeken en video’s voor hobby of beroep, 
voor ontspanning of om van te leren. 

een uitje. En dat geldt ook voor de 
’paardenmensen’ en voor alle andere 
dieren- én plantenliefhebbers. 
Er is koffie en koud water (want het 
is één van die warme dagen in juli) en 
ons gesprek vindt plaats in de winkel-

Vollediger kan ik het niet omschrij-
ven. Ik kom er niet voor het eerst, 
integendeel. Want een paar uurtjes 
snuffelen tussen de hondenboeken 
en met een stapeltje naar huis gaan, is 
– voor iedere hondenliefhebber – 

Media Boekservice
In het landelijke Eerbeek op de Veluwe is Media Boekservice gevestigd, een eldorado voor alle 

liefhebbers van honden- en paardenboeken. Maar ook voor eigenaren van kippen, katten, konijnen, 

geiten, tuinen, lama’s, struisvogels en reptielen is hier informatie. Kortom, een gespecialiseerde 

boekhandel met 17.000 uit voorraad leverbare titels. We praten met Katinka van der Weerden (48) 

en Jan-Willem van Geldorp (71), beiden tot in hun haarvaten verknocht aan dit unieke bedrijf...

In gesprek met de mensen van...

•  Een beeld uit de historie van Media Boekservice: Jan-Willem van Geldorp en Katinka van der Weerden bemannen de 
boekenstand op een hippisch evenement. 
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ruimte van het bedrijf, dat sinds 1995 
in Eerbeek is gevestigd. Rondom ons 
een zee aan dierenboeken. Dat moet 
toch inspirerend werken. 

Wie van jullie twee wil mij iets 
vertellen over het ontstaan van 
Media Boekservice?
’Dat kan Katinka wel doen,’ zegt 
Jan-Willem met een bescheidenheid 
die tijdens het gehele interview blijft. 
En inderdaad, dat kán Katinka doen. 
Met een niet aflatend enthousiasme 
– zonder komma’s en punten en met 
een grote openheid en directheid – 
vertelt ze over de geschiedenis van het 
bedrijf, over het werk en over de 
medewerkers. Kortom, zij is niet 
alleen degene die hier de dagelijkse 
leiding heeft, maar ook degene die 
haar werk met hart en ziel doet. En 
zeker niet in een van negen tot vijf 
baan! Katinka wordt bijgestaan door 
een team van net zo enthousiaste 
jonge medewerkers, met wie we later 
nog gaan kennismaken. In haar 
verhaal zijn ’vertrouwen’, ’samenwer-
ken’ en ’elkaar helpen’ regelmatig 
terugkerende woorden.
Als jong meisje is Katinka al gek van 
paarden en paardensport, maar er is 

één probleem: ze heeft geen vervoer 
om met haar paard naar wedstrijden te 
gaan. Ze wordt attent gemaakt op 
Jan-Willem, die op zijn boerderij 
’t Holt in Leuvenheim ook paarden 
heeft, wedstrijden rijdt en wél 
vervoer heeft. Als Katinka zich bij 
Jan-Willem meldt met haar wensen 
om vervoer naar concoursen, zegt 
deze: ’Da’s goed, maar dan moet je 
wel, als tegenprestatie, op zaterdag de 
stallen uitmesten.’ 
’Er was meteen een klik’, zegt Katinka, 
’en we gingen samen naar concoursen.’

Luxe tuinmeubelen
Op die concoursen verkoopt Jan-
Willem luxe, teakhouten tuinmeube-
len. Dat doet hij ook aan Joep Bartels, 
tot 1997 directeur van BCM (o.a. de 
uitgever van Onze Hond), en Eric 
Bruger (nu gedelegeerd bestuurder 
en uitgever van Onze Hond). Beiden 
zijn fervente paardenliefhebbers. 
Katinka: ’Bartels stond daar om het 
blad ’De Hoefslag’ te promoten – ja, 
dat deed een directeur toen nog – en 
om het boekenfonds van uitgeverij 
Zuidgroep te verkopen. De heren 
hadden daar dan natuurlijk steeds 
’belangrijke zaken’ te doen en dus zat 
ik bij ’De Hoefslag’ en de boeken. Je 
voelt ’m al een beetje aankomen: 
toen al gingen we dingen samen 
doen, elkaar helpen. En dan praten 
we over de late jaren zeventig.’
De luxe houten tuinmeubelen van 
Jan-Willem blijken zo goed van 
kwaliteit te zijn dat ze op een gegeven 
moment op de concoursen niet meer 
worden verkocht. Sterker nog, er zijn 
mensen die ze nu nóg hebben staan. 

Vrachtwagens vol boeken
Bij uitgeverij Zuidgroep bestaat dan 
al de afdeling Media Boekservice, 
speciaal in het leven geroepen voor 
de levering van boeken aan particu-
lieren. Om een lang verhaal kort te 
maken: Zuidgroep – dan inmiddels 

opgegaan in BCM – wil het hele 
dierenboekenfonds wel kwijt en 
Jan-Willem financiert de overname 
van de titels. BCM is dan de kwaaiste 
niet en gaat akkoord met een gesprei-
de betaling. Het bakhuisje bij Jan-
Willems boerderij ’t Holt wordt 
getransformeerd tot een leuk boeken-
huisje. Daarin zijn alle dierenboeken 
van Zuidgroep verkrijgbaar; er is een 
kantoortje en een verzendmogelijk-
heid. 
Katinka: ’We hebben toen vrachtwa-
gens vol met boeken van Zuidgroep 
binnengekregen. Best wel spannend, 
een sprong in het diepe, want het 
ging om héél veel geld. Vertrouwen is 
er echter altijd geweest en dat is heel 
bijzonder in deze tijd. Ook een 
houding van: ’t komt goed is er altijd 
geweest en ’t is ook allemaal goed 
gekomen.’ 
Er zijn nu geen officiële financiële 
banden meer tussen BCM en Media 
Boekservice. Wél vriendschappelijke 
en hulpvaardige, en zo hoort dat bij 
een gemeenschappelijke geschiede-
nis. ’Wij denken altijd aan hen’, zegt 
Katinka, ’en zij aan ons.’ 
In de praktijk betekent ’denken aan’ 
dat het oude lijntje met BCM zeker 
niet verbroken is. Integendeel, daar 
waar Onze Hond iets kan betekenen 
voor Media Boekservice – en omge-
keerd – wordt die gelegenheid benut. 

Het betere dierenboek
In het huisje bij de boerderij van Jan 
Willem wordt in die eerste jaren 
alleen nog het fonds van Zuidgroep 
verkocht. Een fonds dat op den duur, 
zoals Katinka het verwoordt, ’eigen-
lijk een beetje ging uitlopen’. Ze 
vervolgt: ’Er kwamen vragen binnen, 
onder meer van dierenspeciaalzaken, 
of wij ook dierenboeken van andere 
uitgevers wilden gaan leveren en die 
vragen zijn eigenlijk het begin van 
onze groothandelsfunctie.’ 
De suggestie om een ’educatiecen-

Media Boekservice: Website: 
www.mediaboek.nl

BCM: uitgever van special interest 
bladen. Website: www.bcm.nl

Zuidgroep Uitgeverij BV: eerst in 
Den Haag gevestigd, daarna in 
Best. Uitgever van onder andere 
hondenboeken in de series  
’Onze Hond Handboek’ en  
’Onze Hond Praktijkboek’. Later 
opgegaan in BCM, Eindhoven.

Centraal Boekhuis: de logistieke 
dienstverlener in het boekenvak. 
Schakel tussen uitgevers en alle 
soorten detailhandelaren in 
Nederland en Vlaanderen.
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ingeladen en gereedgemaakt voor het 
volgende evenement waar Media 
Boekservice present is. Dat het 
aanbod aan boeken steeds wordt 
aangepast aan de belangstelling van 
te verwachten bezoekers, is logisch, 
maar dit vergt enorm veel tijd. 

Katinka, in de geschiedenis van 
Media Boekservice spelen jij en 
Jan-Willem een hoofdrol. Wie is nu 
de eigenaar?
Er valt een korte stilte. Katinka: ’Ja, 
dat durf ik niet zo goed te zeggen; dat 
ben ik. Dat is pas sinds een jaar of 
twee zo geregeld. Je moet daarmee 
niet wachten tot dingen fout gaan hè? 
Je moet dingen op tijd organiseren.’ 
Nadrukkelijk: ’Ik zou het leuker 
vinden als we zeggen dat het van ons 
beiden is.’ 
Ik begrijp het: juridisch en op papier 
mag Katinka dan de eigenaar zijn, en 
degene die de dagelijkse leiding en 
verantwoording heeft, maar gevoels-
matig is Media Boekservice nog altijd 
iets van sámen, van Jan-Willem en 
haar. Uitdrukkelijk in die volgorde! 
Jullie werken met ingaande en 
uitgaande stromen, niet alleen 
boeken, maar ook facturen, informa-
tie, enzovoort. Is de automatisering 
zo dat alles op elkaar aansluit? 
’Ja, en ik vind dat we heel goed 
geautomatiseerd zijn. Dat is héél 
moeilijk geweest. De programma’s 
waarmee wij werken zijn in eerste 
instantie speciaal voor ons gemaakt. 
Wij hadden zóveel eisen en zóveel 
bijzondere dingen. Het systeem geeft 
ook aan als er herbevoorraad moet 
worden. Dat is allemaal hártstikke 
leuk, maar het allerbelangrijkste is 
om hier in de showroom rond te 
lopen en te kijken. Het menselijk oog 
is, vind ik, véél belangrijker. In de 
computer zijn er diverse zoekfunc-
ties, ook op trefwoord. Sinds een jaar 
werken we met een heel nieuw 
systeem, bijgewerkt met weer nieuwe 

van het bedrijf. In Brummen hebben 
we jaren met veel plezier gezeten.’

Nog altijd iets van sámen
Als de locatie in Brummen voor de 
aan- en afvoer van boeken net iets te 
krap wordt en als één van de Veluwse 
papierfabrieken een pand te koop 
blijkt te hebben in Eerbeek, is de 
overstap naar Eerbeek een logische. 
Er moet in dat pand nog heel veel 
gebeuren en de medewerkers van de 
papierfabriek hebben ook niet direct 
een andere werkplek. Maar ook bij 
deze overgang wordt souplesse 
betracht, want pas na anderhalf jaar 
staat het pand helemaal ter beschik-
king van Media Boekservice. 
Het bedrijf is nu net iets buiten het 
dorp Eerbeek gelegen en beschikt 
aan de Coldenhovenseweg 100 over 
een kantoorgedeelte, een winkel-
ruimte, een verzendruimte en een 
grote hal voor opslag en stalling van 
de vrachtwagen. Als men na tentoon-
stellingen, concoursen of beurzen 
met de vrachtwagen in Eerbeek 
aankomt, kan alles binnen worden 
uitgeladen. En ook weer worden 

trum’ te gaan opzetten, waar men 
alles over dieren kan vinden, wordt 
serieus overwogen, aldus Katinka, 
maar sterft in schoonheid, omdat er 
dan deskundigen op elk gebied 
aangetrokken zouden moeten 
worden. En dat verdien je met 
boeken en/of met educatie niet 
terug. Gekozen wordt, na veel 
overleg, om het betere dierenboek te 
gaan verkopen. ’Een boek waaruit 
men nog iets kan leren en’ – vervolgt 
Katinka – ’alle uitgeverijen waren 
enthousiast.’
Het gevolg is wel dat ’t Holt Media 
Boekservice in Leuvenheim uit z’n 
jasje groeit en er iets moet gebeuren. 
Jan-Willem heeft vertrouwen in zijn 
onderneming. Katinka: ’Hij kocht 
een heel statig pand, een notarishuis, 
in Brummen met een grote produc-
tiehal erachter. Prachtig, boven het 
kantoor, beneden de showroom met 
de boeken en achter het magazijn. 
Gewéldig. Later ben ik er boven 
komen wonen. Jan-Willem had zijn 
boerderij verkocht en woonde ook in 
Brummen. Hij deed daarmee een 
stapje terug, maar wel ten voordele 

•  De Media Boekservice boekenwagen heeft zijn intrede gedaan. Het aanbod aan 
boeken wordt steeds aangepast aan het evenement.
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het zoeken naar boeken voor verta-
lingen te staken. Daar is ze immers 
veel te veel ’dierenboekengek’ voor.
Jullie werken met vijf mensen. Hoe 
ziet een gewone werkdag voor de 
medewerkers van Media Boekservice 
er eigenlijk uit?
’We beginnen om negen uur met 
koffie drinken en dan bespreken we 
’wat brengt de dag ons vandaag?’ 
Daarnaast heeft iedereen eigenlijk 
een eigen taak. Maaike (Willems) 
begint aan de financiën; bij haar 
komen de betalingen binnen. Wilma 
(van de Craats) opent het internet en 
zij brengt de laatste wijzigingen in 
het boekenbestand aan. Wordt bij 
ons elke dag gedaan. Nieuwe titels 
erin, niet meer leverbare eruit. Jeffrey 
(Heus) opent de mail en gaat met de 
bestellingen aan de gang. Ik kijk naar 
alle moeilijke vragen die via het 
internet in mijn mailbox terechtko-
men; ook bijzondere zaken, bijvoor-
beeld informatie over evenementen. 
Jan-Willem verricht de hand- en 
spandiensten, zoals het ophalen van 
boeken die met spoed afgeleverd 
moeten worden. Wat ik niet moet 
vergeten: Jan-Willem is de hele week 
bezig met al die beurzen en tentoon-

En wat betekent dat dan precies…
’… dat we de uitgave samen uitgeven 
en beide namen als uitgever worden 
vermeld. Nu moet ik heel eerlijk 
zeggen dat er in het verleden heel 
veel van hieruit bedacht is – en wij 
misschien iets te veel te goeder trouw 
waren – maar dat men op een gege-
ven moment over ons heen ging 
lopen.’ Ietwat verontwaardigd: 
’Jeetje, zeg, ’t was óns plannetje en 
dan moet je ons er ook een beetje bij 
betrekken. Er kwamen boekaankon-
digingen in de trant van: Tirion is blij 
dat ze het nieuwe boek van Linda 
Tellington hebben... maar die con-
nectie met Linda hebben wij gelegd.’
Met andere woorden: Katinka hecht 
aan het principe ’ere wie ere toekomt’ 
en is terecht van mening dat de klant 
het ook moet weten als Media 
Boekservice een rol in de productie 
van een bepaald boek heeft gespeeld. 
Voorbeelden van een dergelijke 
samenwerking zijn Peter Beekmans 
boek ’Nieuwe spelenderwijs opvoeden 
van uw pup’, een co-productie van 
Bloemendal Uitgevers en Media 
Boekservice, en het nieuwe boek van 
Ruud Haak ’De neus van de Hond’. 
Overigens, Katinka is niet van plan 

functies en dat loopt als een trein. We 
hebben nu laserpennen, zodat we op 
de beurzen alles kunnen scannen en 
daarmee staat de informatie meteen 
in de computer. We zijn helemaal 
geautomatiseerd, aan alle kanten.’
De dierenspeciaalzaken kunnen ook 
een kanaal zijn waarlangs dieren-
boeken worden verkocht. Is dat zo? 
Katinka: ’In het verleden kwamen de 
boekjes in de dierenspeciaalzaken 
eigenlijk allemaal hier vandaan. Maar 
er is een uitgever opgestaan die hier 
een beetje de boel heeft ’afgekeken’ 
en dacht: hé, die dierenbranche is 
wel wat. Zij hebben een reeks gepro-
duceerd met flutboekjes – dat durf ik 
gewoon te zeggen – en hebben alle 
dierenspeciaalzaken daarmee vol 
gedouwd. Zo van: zet maar neer, kijk 
maar of je ’t verkoopt en zo niet, dan 
nemen we het terug. Zij hebben het 
voor ons, voor wat betreft de bétere 
boeken, gewoon kapot gemaakt. Dan 
denk ik: oh, wat jammer!’
 
’Dierenboekengek’
Weet jij precies hoeveel titels hier 
staan? En wat je gemiddelde voor-
raad per titel is? 
’Jawel: 17.659 titels. Gemiddelde 
voorraad is wat moeilijker te zeggen, 
want van de Nederlandse titels 
hebben we veel voorraad en van de 
buitenlandse niet. Dat kunnen er één, 
twee of drie zijn. Van de paardenboe-
ken, bijvoorbeeld, zijn er gemiddeld 
wel 250 op voorraad. Maar let op: wij 
gaan ook naar buitenlandse boeken-
beurzen en zien daar titels waarvan ik 
denk: dat zou wat zijn voor een 
vertaling. Als er dan een uitgever hier 
komt en ik dat voorleg, is de vraag: 
gaat dat wel lopen in de boekhandel? 
In de boekhandel niet, zeg ik dan, 
maar ík word er wel vrolijk van. Wij 
hebben natuurlijk een héél ander 
klantenassortiment. Zo kan het 
gebeuren dat we het bij zo’n titel ’half 
half ’ gaan doen.’

•  Er zijn nu geen officiële financiële banden meer tussen BCM en Media Boekser-
vice. Wél vriendschappelijke en hulpvaardige en zo hoort dat bij een gemeen-
schappelijke geschiedenis.
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eenvoudig. Maar nu de buitenlandse 
of boeken die door particulieren of 
clubs worden uitgegeven. Dat zijn 
vaak niet de minste boeken, toch?
’Ja, dat is moeilijk. We worden soms 
door klanten op de hoogte gehou-
den. De buitenlandse uitgevers die 
gespecialiseerd zijn op dieren, ken ik 
wel. Maar ik wil juist die ándere 
boeken hebben. En als ik iets vind 
wat een ander niet heeft, is dat een 
kick. Dat vind ik de leuke dingen, 
niet de massa. Dat vinden ze hier 
leuk om te verkopen. Ook leuk zijn 
de contacten met de schrijvers, die 
soms zó enthousiast zijn.’
Katinka vervolgt: ’Het bezoeken van 
boekenbeurzen, in Frankfurt, Miami, 
Chicago, Los Angeles, New York, zijn 
de leukste tripjes. Hoewel, het lopen 
langs die rijen, rijen boeken, waarvan 
je de meeste al kent… ik zoek naar 
ándere titels, die ik niet ken en die zie 
ik hoe langer hoe sporadischer.’
Wat is jullie criterium als het gaat 
om het opnemen in het assortiment 
van een ’moeilijke’ titel?
’De kwaliteit/prijsverhouding moet 
kloppen. Dat is het eigenlijk hele-

site, via de diverse zoekfuncties. 
Tel daarbij nog eens op de boeken 
over paarden, geiten, katten, knaag-
dieren, vogels, vissen, reptielen, 
wolven, pluimvee, tuinen, planten, 
enzovoort en iedereen begrijpt dat de 
mensen van Media Boekservice zich 
nooit hoeven te vervelen. 
Wordt er vastgelegd wat klanten 
kopen? Stel, ik koop een boek over de 
Boxer en over geiten…
’…dan kom je in het groepje van de 
Boxer en van de geiten. We hebben in 
de computer ’groepjes’ gemaakt op 
ras, op diersoort, bij de paarden op 
dressuur en op springen… En als er 
dan een nieuw boek over de Boxer 
verschijnt, dan krijgen de mensen die 
eerder een boek daarover kochten 
een mailbericht. Ik denk dat dat ons 
sterke punt is. We hebben alles zó 
mooi geautomatiseerd.’
Voor een boekhandel als Media 
Boekservice is de functionaliteit van 
registratie van aankopen op soort 
heel belangrijk. En, wie een boek 
over Setters kocht, krijgt vast ook een 
mailbericht als er een nieuw boek 
over de jacht met Setters verschijnt. 
Nieuwe Nederlandse titels voor jullie 
collectie zoeken en vinden is relatief 

stellingen. Boeken uitzoeken, terug in 
de kasten zetten, kasten repareren… 
Om half één stoppen we, dan gaat 
een half uurtje het antwoordapparaat 
erop en eten we samen. ’s Middags 
gaan Maaike en Jeffrey aan de hand 
van de bestellingen alle bestelde 
boeken verzamelen en ze maken 
ondertussen nog notities over wat ze 
in de winkel tegenkomen.’

Hondenboeken
En natuurlijk wordt er in de middag 
weer gewerkt en worden de bestelde 
boeken klaargemaakt voor verzen-
ding. Ook de andere stroom – de 
leveranties van de uitgevers – moet 
worden verwerkt: uitpakken, contro-
leren, prijzen aanbrengen, direct 
afleveren en/of opbergen in de 
kasten. Daarin zijn de hondenboeken 
geplaatst op ras: van ’Affenpinscher’ 
van Jo Anne White tot ’Zwart 
Russische Terrier’ van Emily Bates. 
Maar ook – om bij de honden te 
blijven – staan er boeken over jacht, 
gehoorzaamheid, pups, opvoeding, 
training en de vele hondensporten. 
Mooi op onderwerp gerangschikt en 
teveel om op te noemen. 
Ook allemaal te vinden op de web-

•  Jan-Willem van Geldorp is ook druk 
bezig met voorbereidingen voor de 
beurzen en tentoonstellingen.

•  Media Boekservice is nu net iets buiten het dorp Eerbeek gelegen aan de Colden-
hovenseweg 100.
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Soms mis ik jullie stand op honden-
evenementen. Hoe komt dat?
’Er zijn er een paar afgehaakt. Kijk, 
we moeten op álle evenementen ons 
gezicht laten zien: paarden, honden, 
kippen, geiten, tuinevenementen, 
noem maar op. Op de hondenshow 
in Zuidlaren waren we altijd. Gaan ze 
met die show naar Gróningen toe… 
wat een drama! Geen publiek, een 
waardeloze hal om op te bouwen en 
een slechte plek, die we van die beste 
meneer kregen toegewezen. We zijn 
er gaan praten, maar ook Onze Hond 
wilde door de matige verkoop van 
abonnementen eigenlijk ook al niet 
meer. Zuidlaren was een eendaagse 
tentoonstelling en altijd fantástisch!
En Leeuwarden… ja Leeuwarden is 
leuk, maar er was een keer rond 
diezelfde datum een grootse huisdie-
ren manifestatie in de RAI en daar 
wilden we eigenlijk ook bij zijn. We 
zijn altijd in Arnhem, altijd in Rotter-
dam en in Amsterdam. En Utrecht… 
ja, daar waren de vorige keer zo 
ontzéttend weinig bezoekers. Kyno-
logen weten ons wel te vinden, maar 
we moeten het óók van de bezoekers 
hebben. Tentoonstellingen moet ook 

che, geslecht. Met uitzondering van 
de vaste boekenprijs! Media Boek-
service kan gebruikmaken van alle 
bestaande faciliteiten in het boeken-
vak, zoals de informatie over nieuwe 
titels, prijswijzigingen, uitverkochte 
titels en verschijningsdata. En ook 
van het Centraal Boekhuis met de 
expeditietak, de Vervoerscentrale. 
U hebt ze vast wel eens zien rijden; 
de grote, gele vrachtauto’s met de 
slogan Van boeken krijg je nooit genoeg 
doorkruisen heel het land. 
In ons gesprek blijkt dat behalve 
particulieren ook veel boekhandels 
bij Media Boekservice bestellen, ook 
die uit de grote ketens. ’Die omzet is 
substantieel,’ zegt Katinka. Merk-
waardig, want boekhandels zouden 
ook kunnen bestellen bij het al 
genoemde Centraal Boekhuis. Dat 
dit niet gebeurt, heeft een reden. 
Voor uitgevers is het in depot leggen 
van specifieke titels bij het Centraal 
Boekhuis relatief duur en dus zijn die 
titels daar vaak niet aanwezig. Media 
Boekservice is dan een alternatief 
voor de boekhandels, met als aan-
trekkelijke extra: de snelheid. Van-
daag bellen, morgen in huis. 

Fantástisch!
Voor kynologen die al wat langer 
meelopen, is de stand van Media 
Boekservice op hondententoonstel-
lingen een niet weg te denken 
onderdeel van de show. Vooral 
nieuwe eigenaren van rashonden 
scannen met hun ogen het aanbod 
om te kijken of er iets over hun ras of 
over hun hondensport bij zit.
Katinka: ’Wij schrijven alles op wat 
we op shows en beurzen horen. Dat 
iemand een boek over dit of dat heeft 
geschreven en dan zoek ik net zo lang 
totdat ik dat boek heb kunnen vinden 
om eventueel in de collectie op te 
nemen. Dat is op beurzen zó belang-
rijk! En voor dat soort nieuws heb ik 
vooral de exposanten nodig.’

maal. Als ik een nieuw boek in m’n 
hand heb en ik doe het open, dan 
denk ik: wie zit hier in Nederland 
nou op te wachten? En als het een 
heel algemeen boek is of een flodder-
boekje, dan zit niemand daarop te 
wachten en neem ik het niet op. We 
hebben zúlke bijzondere boeken in 
huis, over lama’s, kamelen, struisvo-
gels, maar ook het nieuwste boek 
over de Cane Corso.’
En jullie eisen ten aanzien van de 
marge?
’Daarvoor zijn geen barrières en 
daarom worden we nooit rijk!’ 

Kartels en handelsbastions
Heel lang was de handel in nieuwe 
boeken in Nederland onderworpen 
aan regels, gentleman agreements, 
afspraken, straffen, uitsluitingen en 
andere negentiende eeuwse regels. 
Wie niet was erkend door de Vereni-
ging ter Bevordering van de Belangen 
des Boekhandels, werd het functio-
neren zo moeilijk mogelijk gemaakt. 
Net als alle andere kartels en han-
delsbastions, is ook dit fort, dankzij 
de ontwikkelingen in de boekenbran-

•  Katinka: ’Als ik een nieuw boek in 
m’n hand heb en ik doe het open, dan 
denk ik: wie zit hier in Nederland 
nou op te wachten?’

•  Jan-Willem en Katinka: gevoelsma-
tig is Media Boekservice nog altijd 
iets van sámen
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eens iets onze richting uit doen en 
niet altijd op hun strepen blijven 
staan.’
Katinka vervolgt: ’Als ik zie wat wij 
moeten doen om op tentoonstellin-
gen te zijn: met een stand, met 
bemanning, met vervoerskosten. ’t Is 
promotie en dat mag best wat kosten, 
maar ’t moet niet te gek gaan worden, 
want daar word je heel ongelukkig 
van. We hebben 25 evenementen per 
jaar; om het weekend ben je dus met 
je handel onderweg. Dan nog rond 
de 50 avonden die worden georgani-
seerd in een restaurant, op een 
faculteit, door de hippische wereld… 
In de winter zijn we daar elke don-
derdag- en vrijdagavond mee bezig 
en met boeken aanwezig. Om zes uur 
wegrijden en om elf uur thuis.’

Graag geziene gasten
Soms wordt de winkel van Media 
Boekservice bevolkt door leerlingen 
van scholen, die letterlijk rondstrui-
nen (waarna meteen weer orde in de 
achtergelaten chaos wordt aange-
bracht). Leerlingen die een opleiding 
’in dieren’ doen en hun docenten zijn 
graag geziene gasten in Eerbeek. ’Ze 
hoeven niks te kopen’, zegt Katinka, 
’maar ze moeten kijken wat er over 
hun onderwerpen is geschreven. Ze 
zien tig boeken over hamsters, maar 
wat is het verschil? Die kinderen 
moeten gewoon bewust worden 
gemaakt van wat er is. Maar er komen 
hier ook uitgeverijen, die ’spioneren’ 
wat er zoal aan dierenboeken bestaat.’
Is adverteren in de clubbladen van 
rasverenigingen een optie?
’Ik heb een bepaald budget voor 
adverteren. Dat gaat schoon op, 
eigenlijk altijd er overheen. Hier 150 
euro, daar 200 euro. Uiteindelijk 
hebben we gezegd, we kunnen het 
beter gróter doen: in Onze Hond, in 
De Hoefslag, in grote paardentijd-
schriften. Kijk, als ik een rashond zou 
willen kopen, zou ik Onze Hond 

• Als je niet in boeken was terechtgekomen, wat had je dan willen worden? 
’Ik wilde dierenarts worden.’

• Mij kun je ’s nachts wakker maken voor… 
’Een mooi paard.’

• Wat is voor jou een belangrijke gebeurtenis in je werk geweest? 
’Even goed nadenken... Dat ik mijn chauffeursdiploma heb gehaald. Voor 
een atechnisch iemand als ik een rampzalige tijd. Maar ik móest het 
halen, omdat ik anders niet met de vrachtwagen naar de beurzen kon. 
Daar heb ik slapeloze nachten van gehad.’ 

• Boek of DVD? 
Direct: ’Boek.’

• Wat is je lievelingsras? 
’Oh ja, een Duitse Herder.’

• Paarden of honden? 
’Honden.’

• Wat is je favoriete vakantieland? 
’Niet! Thuis. Saai hè?’ 

• Een biertje of een wijntje? 
’Ik drink geen alcohol. Oh jé, nu denken ze dat ik een saaie trut ben!’

• Ik kan mij niets leukers voorstellen dan… 
’Ja… dat is heel moeilijk. Ik weet niet hoe ik dat moet verwoorden. Als ik 
thuis lekker bezig ben met m’n paarden en dat ik daar andere mensen 
ook een plezier mee doe. Iedereen het naar z’n zin heeft, met wat lekkers 
te eten en te drinken. Kortom, dat we het leuk hebben.’

• Het beste dat me tot nu toe is overkomen is… 
’... dat ik elke dag met zoveel plezier naar m’n werk ga.’

10 Vragen

•  Wilma van der Craats (voorgrond) en Maaike Willems hebben ieder eigen taken 
bij Media Boekservice. Tijdens het interview was Jeffrey Heus met vakantie. 
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Media Boekservice heeft – het zal u 
niet verbazen – geen e-books op de 
planken staan. 
Niet alleen vanwege Katinka’s voor-
keur voor een echt boek, maar er 
wordt door de klanten nog niet naar 
gevraagd. Katinka: ’Ik ben me wel aan 
het oriënteren, maar we zijn er nog 
niet uit met elkaar. Ik hoop dat het 
niet de overhand gaat nemen.’ ❮

Echte boeken
Natuurlijk wil ik weten wat een bedrijf 
als Media Boekservice omzet, in euro’s 
welteverstaan. Zowel Katinka als 
Jan-Willem willen dat best tegen mij 
zeggen, maar we spreken af dat hier 
komt te staan dat er sprake is van een 
jaaromzet met zes cijfers voor de 
komma. En dat is een mooie score bij 
een aantal van vijf medewerkers.
Als ik vraag of Katinka nog ’een 
boodschap voor het Nederlandse 
volk’ heeft, zegt ze meteen, en uit de 
grond van haar hart: ’Ik hoop dat men, 
ondanks de invoering van het e-book, 
blijft waarderen dat er ook een mooi 
gedrukt exemplaar is. Want wat is er 
nou mooier dan een boek openslaan, 
met mooi fotowerk, en erin bladeren? 
En wat is er nu lekkerder dan op de 
bank te gaan zitten met een écht boek 
en niet met zo’n computer ding met 
roetsende letters.’

gaan lezen. Want zeg nou zelf, de 
artikelen die erin staan hebben meer 
niveau dan elders en het ziet er heel 
verzorgd uit.’
Een vraag die niet alleen mij bezig-
houdt, maar veel liefhebbers van 
hondenboeken. Wanneer hebben 
jullie uitverkoop?
’Nooit! Omdat wij eigenlijk nooit 
blijven zitten met boeken. Als een 
boek bij een uitgever niet goed loopt 
– en wij nemen heel veel partijen 
over van uitgevers – dan kopen we 
zo’n titel en doen direct de prijs naar 
beneden. Zo een boek van € 29,95 
wordt dan ineens € 9,95. Dan zijn wij 
er nog ongeveer anderhalf jaar mee 
bezig en dan ben je ze daarna kwijt.  
Iedereen blij …’
Behalve de uitgever... 
’Jawel, maar die heeft er toch nog 
geld voor gekregen. En bij de Slegte 
was dat minder geweest.’ 

Media BOekserViCe
Coldenhovenseweg 100,
6961 EG Eerbeek,
telefoon: 0313-655575
e-mail: info@mediaboek.nl 
website: www.mediaboekservice.nl 
Openingstijden: kantoor en winkel 
maandag t/m vrijdag van 0.900 tot 
12.30 uur en 13.00 tot 17.30 uur.

•  Voor kynologen die al wat langer meelopen, is de stand van Media Boekservice op hondententoonstellingen een niet weg te 
denken onderdeel van de show.
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